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همیشه منتظر غیرمنتظرهها باش

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.

در آگوست  ،2008پس از پایان مبارزات انتخاباتیام ،نتانیاهو
برای دیدن من به دفترم در مجلس سنا در خیابان سوم نیویورک
آم��د .پس از یک دهه ناآرامی سیاس��ی که پس از شکس��ت او در
انتخاب��ات س��ال  1999آغ��از گردی��د« ،بیبی» ،دوب��اره قلههای
پیش��رفت را طی کرد تا به اوج حزب لیکود رس��ید و اکنون آماده
بود تا مقام نخس��توزیری را دوباره تصدی کند .در اتاق کنفرانس
من که باالی مرکز «منهتن» قرار داشت نشسته بودیم و درباه پیچ
و تاب بخت و اقبالش فلسفهوار سخن میگفت .او به من گفت پس
از اینک��ه در انتخابات رای نیاورد ،از خود نخس��توزیر «مارگارت

تاچر» ،بانوی آهنین انگلیس چند نصیحت شنیده است« .همیشه
منتظ��ر غیرمنتظرهها باش ».اکنون او داش��ت چنین نصیحتی به
من میکرد .چند ماه بعد ،هنگامی که اوباما ،رئیسجمهور منتخب
درباره «وزیر خارجه ش��دنم» با م��ن صحبت کرد ،به یاد آنچه که
«بیبی» پیشبینی کرده بود افتادم.
بعده��ا هر دوی ما به عنوان آغازی در روابطمان ،آن گفتوگو
را م��رور کردیم .علیرغم تفاوتهای سیاس��ی ما ،نتانیاهو و من با
یکدیگر مثل یک ش��ریک و دوس��ت کار میکردی��م .گهگاه بحث
میکردی��م و اغلب در طول مکالمات تلفنی گفتوگوی ما بیش از
نیم ساعت و بعضی اوقات یک ساعت به طول ميانجامید .اما حتی
وقتی که توافق نداش��تیم ،به تعهد غیرقابل تزلزل نسبت به اتحاد
بین دو کش��ور پایبند بودیم .ميدانستم که «بیبی» اگر احساس
کند که در گوشهای محاصره شده است میجنگند اما اگر به عنوان
یک دوس��ت با او در ارتباط باش��ید این شانس وجود دارد که شما
بتوانید با یکدیگر کاری را به سرانجام برسانید.
در حال��ی ک��ه منطقه هن��وز گرفتار درگیریه��ای غزه بود و
در خود اس��رائیل نی��ز اداره امور با بدبینی همراه بود ،چش��مانداز
دستیابی به یک صلح پایدار حداقل انسان را بیجرأت ميکرد.

خیلی کوتاه

فرمان��ده قرارگاه هوای��ی پدافند خاتماالنبی��ا(ص) ارتش و
جمعی از فرماندهان و کارکن��ان این قرارگاه ديروز با حضور در
مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) با آرمانهای بلند بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران تجدید میثاق کردند.

به گزارش مهر ،امیر فرزاد اسماعیلی با اشاره به پیشبینی برگزاری
رزمایش پدافند هوایی در کش��ور ،اظهار داشت :براساس برنامهریزی
انجام شده ،پدافند هوایی در اواخر پاییز برگزار خواهد شد.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا افزود :در این رزمایش

بیش از نیمی از کشور به صورت مستقل و نیمی دیگر نیز به صورت
غیرمستقل تحت پوشش این رزمایش قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد :در این رزمایش از محصوالت جدید که در حوزه
دفاعی کشور کاربرد خوبی دارند ،رونمایی خواهد شد.

تقریب��ا یک دهه ترور ناش��ی از انتفاضه دوم که در س��پتامبر
 2000آغاز شده بود وجود داشت .حدود یک هزار اسرائیلی کشته
ش��ده و هشت هزار نفر در حمالت تروریس��تی از سپتامبر 2000
تا فوریه  2005زخمی ش��ده بودند .سه برابر این تعداد فلسطینی
کشته و هزاران نفر هم در همان مدت مجروح شده بودند.
اسرائیل س��اخت یک حصار امنیتی برای جدا کردن فیزیکی
اس��رائیل از کران��ه باخت��ری را آغاز ک��رد .در نتیجه ای��ن تدابیر
حفاظتی ،دولت اسرائیل کاهش زیادی در تعداد حمالت انتحاری
از بیش از پنجاه مورد در س��ال  2002به صفر در س��ال  2009را
گزارش کرد .آن دیوار ،البته منبع بزرگ آس��ایش برای اسرائیلیها
ب��ود و همچنین از میزان فش��اری که بر روی آنان قرار داش��ت تا
امنیت بیش��تری را از طریق توافق جامع صلح جس��توجو کنند،
بر ميداشت.
مهمت��ر از همه ،تع��داد شهرکنش��ینان اس��رائیلی در کرانه
باختری به رشد خود ادامه داد و بیشتر آنان سرسختانه با واگذاری
هر نوع زمین یا تعطیل کردن هر یک از شهرکها در آنچه که آنان
«جودیه و س��امریه» مينامیدند ،مخالفت ميکردند .این اسم ،نام
سرزمین کرانه باختری رود اردن در کتاب مقدس بود.

سردار دهقان:

آمريكا با ميدانداری عربستان جنگ نفتی به راه انداخته است

وزیر دف��اع گف��ت :آمريكا با
ميدانداري عربس��تان جنگ
امنيت و اقتدار
نفتي را به راه انداخته است و
باعث ش��ده درآمدهاي نفتي به ش��دت كاهش و به
 ۴۰دالر ي��ا كمت��ر برس��د ،البته ملت اي��ران تمام
محدوديتها را به فرصت تبديل كرده است.
به گزارش اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع،
سردار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي
مس��لح به مناس��بت هفته دولت ،در مراسم صبحگاه
ستاد كل نيروهاي مسلح طي سخناني با گراميداشت
اين هفته و نام و ياد ش��هيدان رجايي و باهنر گفت:
اين شهيدان بزرگوار با ايمان ،اعتقاد ،پيوند با ملت و
رهبري و انگيزه خالص براي خدمتگزاري به اسالم و
مردم ،نامي ماندگار و جاودان در عرصه عمومي كشور
و دنيا به جا گذاش��تند و ما بايد با اس��وه و الگو قرار
دادن آنها ،هر روز بر عزت و عظمت اسالم ،مسلمين
و ملت عظيم و ش��ريفمان بيفزاييم و قلههاي افتخار
را بيش از پيش فتح کنیم.
وی اف��زود :ام��روز ملت ما در عرص��ه جهاني به
جايگاهي دست يافته اس��ت كه قدرتهاي بزرگ به
علت عظمت ،ايس��تادگي ،مقاوم��ت و يكپارچگي در
مقابلش سر تسليم فرو آوردهاند و با وجود غرور و تكبر
فراوان نظام استكباري ،متواضعانه بر پاي ميز مذاكره
نشستند و حقوق ملت ايران را تمكين كردند.
وزير دفاع با اشاره به نامگذاري سال  ۹۴به عنوان

عربس��تان جنگ نفتي را به راه انداخته اس��ت و باعث
شده درآمدهاي نفتي به شدت كاهش و به  ۴۰دالر يا
كمتر برسد و در عين حال دستيابي به سرمايه و دانش
را از خارج مرزها به ش��دت محدود كردهاند؛ البته ملت
ايران تمامي محدوديتها را به فرصت و آنها را تبديل
به اقتدار و توسعه كرده و هيچگاه آنان قادر نخواهند بود،
ملت ايران را از مسير عزت و استقالل خود دور كنند.

سال دولت و ملت ،همدلي و همزباني و شرايط حاكم
در داخ��ل و محيط پيراموني كش��ور تصريح كرد :ما
امس��ال در كشور شرايط س��ختي را تجربه ميكنيم،
زيرا نظام سلطه در سلسله اقدامات و توطئه هايي كه
بر عليه انقالب اس�لامي انجام داده است ،تمام تالش
خود را به كار گرفته تا سختترين شرايط را بر كشور
ما تحميل كند ،گرچه ملت هميش��ه در صحنه ايران
در نهايت طرف پيروز هر نبردي خواهد بود.
س��ردار دهقان گفت :اخيرا آمري��كا با ميدانداري

شاكري:
""توسعه از طریق بزک استکبار"

ُمصرانه از مقاومت حمایت خواهیم کرد
وزير دفاع اظهار داشت :حمايت جمهوري اسالمي

که تابع شرایط روز نبوده و رمز ماندگاری انقالب محسوب میشوند.
وی ب��ا بیان اینکه تفاوت انقالب ما با س��ایر انقالبهای دیگر در
همین مس��ئل ه است ،افزود :این مبانی و اصول امر پوشیدهای نیست و
در سخنان و فرمایشات رهبری و امام(ره) به خوبی بیان شده است؛ به
گفته امام(ره) علت ایجاد انقالب علت بقای آن نیز هست لذا این مبانی
از جمله ش��اخصههای مهم نظام محس��وب میشوند و کنار گذاشتن
آنها به معنای کنار گذاشتن استقالل و آزادی نیز تفسیر میشود.
این استاد دانش��گاه ،استکبارستیزی را مهمترین شاخصه نظام
اس�لامی دانس��ت و یادآور ش��د :استکبارس��تیزی به معنای تقابل
جمهوری اسالمی با دولت امریکا نیست بلکه به معنای تقابل هژمونی
نظام جمهوری اسالمی با هژمونی استکبار است که مصداق اتمّ آن در

استقالل و آزادی ملت را هدف قرار داده است

استاد دانش��گاه امیرکبیر گفت" :تز توسعه"
که توس��ط برخی غربگرای��ان داخلی مطرح
ديـــــدگاه
ش��ده است ،در تضاد کامل با مبانی انقالب و
موضوعات اساسی آن یعنی استقالل و آزادی ملت ایران است.
اقبال شاکری در گفتوگو با تسنیم با اشاره به ایجاد دو قطبیهای
کاذب از سوی غربگرایان برای کمرنگ کردن دو قطبی اصلی استقالل
 -وابس��تگی اظهار داشت :انقالب اسالمی دارای مبانی و اصولی است

بدون لكنت

آمریکا و اسرائیل با حمایت
از تروریستهای اجارهای
به دنبال تحقیر کشورهای اسالمی هستند
وی افزود :ام��روز در محيط پيراموني جمهوري
اس�لامي ايران ،آمريكا و اس��رائيل ب��ا علم كردن و
حمايت ،پش��تيباني ،آموزش و پوش��ش تبليغاتي از
تروريس��تهاي اجارهاي ،درصدد برقراري تسلط بر
كشورهاي اسالمي و تحقير آنها هستند.
س��ردار دهقان گفت :برخي كشورها به صورت
ناباورانه ،غيرانس��اني و ددمنش��انه دست به كشتار
كودكان ،زنان ،جوانان و نسلكش��ي و از بين بردن
همه زيرساختهاي اقتصادي كشورها زده و در اين
ميان تنها حام��ي اين ملتهاي مظلوم ملت ايران و
جمهوري اسالمي ايران است.
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برای تأمین امنیت خود
نیاز به مجوز کسی نداریم
وزی��ر دفاع خاطرنش��ان كرد :مل��ت ايران براي
تامي��ن امنيت خود نيازي به مجوز از مقامي ندارد و
آنچه الزم ميداند براي توس��عه اقتدار خود با عزم و
ارادهاي قاطع با قدرت دنبال ميكند.
سردار دهقان تصریح کرد :امروز نيروهاي مسلح،
دانشمندان و متخصصان زبده كشور در صنايع دفاعي

حال حاضر امریکاست .استقالل و آزادی کشور با این مبانی مخلوط
هستند لذا نمیتوان این موضوعات را از انقالب جدا کرد.
ش��اکری با اش��اره به اینکه "تز توس��عه برونزا" به این معنی
که با اس��تکبار س��ازش کنیم تا مسائل و مشکالت ما حل شود ،در
تضاد کامل با مبانی انقالب و موضوعات اساس��ی آن یعنی استقالل
و آزادی اس��ت ،تصری��ح کرد :مبان��ی انقالب ،حمای��ت از مظلوم،
مردمساالری دینی در این مفهوم دیگر قابل تعریف نیست و در این
شرایط رمز قدرتمندی و بقای نظام مورد خدشه قرار میگیرد.
وی افزود :برخی با مطرح کردن این مفاهیم به دنبال توجیه کردن
تنبلی داخلی و ارتباط با خارج از کشور هستند ،تمام کشورهایی که
مبانی پیش��رفت خود را از درون خود کس��ب نکردند وابسته شدند،

پدیدهای که در کش��ورهایی نظیر عربستان ،مصر ،ترکیه آذربایجان،
پاکستان و افغانستان دیده میشود و امر پوشیدهای نیست.
استاد دانشگاه امیرکبیر افزود :اگر به دنبال حفظ مبانی و اصول
نظام هس��تیم باید به مبانی اصلی تکیه کنیم و پیشرفت درونزا را
مورد هدف قرار دهیم ،ضمن اینکه ارتباط با خارج نیز نفی نمیشود
ایران با همه کش��ورها ارتباط دارد و ارتباط آن با کش��ورهای دارای
خوی استکباری حساب شده و برای حفظ استقالل کشور است.
ش��اکری در پایان اضافه ک��رد :رمز ماندگاری ما تکیه به داخل
و توج��ه به قدرت الیزال مردم اس��ت .با در پیش گرفتن مفاهیمی
چون تز توس��عه نه تنها پیشرفتی برای کشور حاصل نمیشود بلکه
هر روز وابستهتر میشویم.

هر گز به سعادت و خوشبختى نرسد ملتى که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشود

چاله دوست...
آق��اي روحاني پرداخت يارانه و مس��کن مهر که در دولت آقاي
احمدين��ژاد ب��راي رفاه و کمک به مس��تضعفان اجرايي ش��د را از
چالهه��اي دولت يازدهم معرفي کردهان��د .آقاي روحاني! چاله دولت
ت
قاچاق کاال است .چاله دولت نفتخام فروش است .چاله دولت ريخ 
و پاشه��اي ميلياردي در دولت به بهانه پ��اداش ،کارانه و بهرهوري
است .چاله دولت رانت آقازادهها است .چاله دولت واردات خودروهاي
لوکس اس��ت .چاله دولت بيحجابي و بيبندباري در جامعه اس��ت.
کمک به فقرا و مستضعفان چاله دولت نيست.

بازنگري در مديريت
مشکالت اقتصادي ،اشتغال ،عدم ازدواج جوانان و ...ربطي به تحريمها
ندارد .مشکل از سوءمديريتها است و اگر اصالح نشود همچنان شاهد
افزايش اين مشکالت خواهيم بود .بايد يک بازنگري در مديريتها شود.

جنس خوب فروخته شود
ميادين ميوه و ترهبار مکانهايي است براي عرضه مستقيم ميوه از
توليد به مصرف و حذف دالالن که بسيار خوب و الزم است.اما نکتهاي
که در اين ميادين ميوه و ترهبار رعايت نميشود حقوق و احترام مردم

مانور نمايشي
جن��گ آمري��کا با داعش يک مانور نمايش��ي اس��ت براي کاخ
س��فيد .آمري��کا به اين بهان��ه ميتواند ب��ا پهپادهاي��ش اطالعات
کاملي از وضعيت نيرو و تجهيزات کش��ورهاي منطقه بدست آورد،

نظري

ايران از كشورهاي مظلوم ،زمينه ادامه فعاليتها عليه
تروريس��م را فراهم ميكند و م��ا مصرانه به حمايت
از مقاومت و تمام كش��ورهاي تحت س��يطره ظلم و
تبعيض ادامه خواهيم داد.
سردار دهقان با بيان اينكه اتهام ساختگي حركت
به سمت تسليحات هستهاي را پشت سر گذاشتهايم
تصري��ح كرد :آنچه كه در برجام انجام ش��د ،عالوه بر
رعايت خطوط قرمزي كه از سوي رهبري عظيمالشان
ترس��يم ش��ده ب��ود ،حفظ تمام��ي زيرس��اختها و
توانمنديها و فناوريهاي صلحآميز هستهاي و فراهم
ش��دن زمينه توسعه بيش از پيش تحقيق و پژوهش
در اين حوزه است.
وی گف��ت :آن چ��ه در اين توافق حاصل ش��د،
دستاورد عظيمي بود كه نتيجه مقاومت و ايستادگي
ملت ايران تحت رهبري مقام معظم رهبري و مجاهدت
فرزندان ملت ايران در عرصه نبرد ديپلماتيك بود.

اس��ت .برخورد زننده با مش��تريان به دليل درهم بودن ميوه در شان
مردم نيست .بايد نظارت شود در اين مکانها ميوه خراب و لکهدار به
فروش نرسد و جنس خوب به صورت درهم فروخته شود.
کرمي

رسوليان

آمريکاييها همچنين با اين بهانه بازار خوبي براي فروش تجهيزات
نظامي خود بدست آوردهاند.
سيفي

بدنبال وحدت باشند
اصولگرايان بايد از تمايالت ش��خصي بگذرند تا وحدت ش��کل
گيرد .براي انتخابات بايد گروههاي اصولگرايي بدنبال وحدت باشند
تا پيروز انتخابات شوند.
کاظمي

چه خبر است
قرار است چرخهاي اقتصادي کشور با افزايش قيمت آب ،برق،
گاز و تلف��ن تامين ش��ود؟! چه خبر اس��ت که دولت ت��ا اين اندازه
قيمتها را گران کرده است.
شاهسواري

کسمايي

دستاورد توافق براي مردم
دس��تاورد توافق براي س��فره مردم چه چيزي بوده اس��ت؟ از
ارزاني که خبري نيست بلکه شاهد افزايش قيمتها هم هستيم.
تقي

رفتهاند مرخصي!
کنگره آمريکا بدنبال اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران است
آن وقت نمايندگان مجلس رفتهاند مرخصي!

٣

ﮔﻞ ﮐﺮﻡ ﺣﺴﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﺟﻲ

٨٠/٤٦٤/٧٥٠

__

٨٠/٤٦٤/٧٥٠

٤

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ

٧٧/٢٠٥/٠٠٠

__

٧٧/٢٠٥/٠٠٠

٥

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

٤٣/٧٨٨/٥٣٣

٤٣/٧٨٨/٥٣٣

__

٦

ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ

١٥/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠

١٥/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠

__

٧

ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺮﮐﺎﺷﻮﻧﺪ

١٣/٣٨٦/٥٧٠/٠٠٠

١٣/٣٨٦/٥٧٠/٠٠٠

__

٨

ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﻘﻴﻤﻲ

٦/٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠

٦/٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠

__

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

٤٢/٦٩٧/٧١٦/٤٧٨

٣٨/١١١/١٧١/٥٠٨

٤/٥٨٦/٥٤٤/٩٧٠
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مخاطب شماييد!
بیانات در دیدار مسئوالن نظام
 26اردیبهشت 1394

دالرهايي كه در جيب جنايتكاران ميرود
از كجا ميآيد

ام��روز آمریکاییه��ا ادّع��ا میکنن��د میخواهند با
تروریس��م مب��ارزه کنن��د ،درحالیک��ه خطرناکترین
گروهه��ای ج��رّار تروریس��تی را خ��ود اینه��ا بهوجود
آوردند؛ داعش را چه کس��ی بهوجود آورد؟ خودشان
اعت��راف میکنن��د ک��ه در ایجاد داعش نقش و س��هم
اصلی را داشتهاند .گروههای خُرد و ریزودرشت دیگر
 از قبیل داعش  -را چه کسی به جان عراق و سوریهو بقیّ��هی نقاط انداخت؟ ای��ن گلولهها و این ابزارها و
ای��ن دالرهای��ی که در جی��ب این انس��انهای جنایتکار
و آدمک��ش میرود ،از کج��ا میآید؟ ای��ن پولها از کجا
میآید؟ این کس��انی که به دستور سیاستهای آمریکا
خطرناک منطقه را پشتیبانی
ِ
تروریستی جرّار
ِ
گروههای
میکنند ،چه کسانی هستند؟ آیا تردیدی وجود دارد در
اینکه دس��ت استکبار در ایجاد تروریسم و در ترویج
تروریس��تها و در کم��ک به آنها و پش��تیبانی آنها در
منطقهی ما بیشترین نقش را داشته است؟ در همهی
نقاط این منطقه که انسان نگاه میکند ،این سَ رانگشت
خبیث دشمنان را در تولید حادثهی تروریسم مشاهده
میکند .دولت جعلی صهیونیس��ت را که فلس��طین را
آنجور در غزّه و در منطقهی س��احل غربی مورد فشار
قرار داده است ،چه کسی پشتیبانی میکند؟ چه کسی
حمایت میکند؟ چه کسی جادّه را برای آنها صاف میکند؟
چه کسی پشت س��ر آنها میایس��تد؟ قدرتهای غربی
هستند که در رأس آنها هم آمریکا است؛ آنوقت در
شعارهایشان ،اظهارشان این است که ما با تروریسم
مخالفیم ،ما با داعش مخالفیم؛ و دروغ میگویند ،خالف
واقع میگویند .این جاهلیّت است؛ این همان جاهلیّتی
است که امروز در دنیا وجود دارد.
ما باید بیدار باش��یم .ب��رادران عزیز ،مل ّت عزیز
ای��ران ،امّت ب��زرگ اس�لامی ،زمامداران کش��ورها!
بدانید که ما میتوانیم در مقابل این جاهلیّت بِ ایستیم.
ام��روز سیاس��تهای خباثتآلود اس��تکبار در منطقهی
ما ایجاد جنگهای نیابتی اس��ت؛ برای منافع خودشان،
کش��ورهای منطقه را یا گروههایی در داخل کش��ورها
را تحریک کنند و وادار کنند که به جان هم بیفتند و
آنها منافع خودش��ان را دنبال کنند؛ جیب کمپانیهای
اقتصادی اقتصاد
ِ
اسلحهسازی را پر کنند ،سیاستهای
نزدیک به ورشکس��تگی خودش��ان را ترمی��م کنند؛
هدف آنها این است؛ ما باید بیدار باشیم.

ننجون
چهارجوابی
مرد است و شكمش

جرای��د :روبرتو کارلوس که ج��زء بازیکنان با
روحیه و خوشخنده تیم ستارهها بود ،در بین دو
نیمه در وس��ط رختکن حرکات موزونی انجام داد.
به نظر ش��ما انگیزه حرکات موزون ایش��ان مربوط
به کدام یک از گزینههای زیر است؟
الف) پسگردن��ی محکمی که در فرودگاه نوش جان
کرده است.
ب) جواد خیابانی را از نزدیک دیده است.
ج) قیچی برگردانهای فرهاد مجیدی را تماشا کرده است.
د) ترویج بیبند و باری با اجرای حرکات ددمنش��انه
برای خوشخدمتی به امپریالیس��م جهانی و شرق و غرب
و در راس آن برزیل جهانخوار!
عل��ی پروی��ن :هيچك��س درب��اره اتفاق��ات
رختكن بازی س��تارههای ایران و ستارههای جهان
حرفي نزند .زش��ت اس��ت که بگویند  20دقیقه
نتوانستید همدیگر را تحمل کنید .به نظر شما در
رختکن چه اتفاق زشتی افتاده است؟
الف) بازیکنان به ش��کل مش��کوکی لباسهای خود را
عوض کردند.
ب) بازیکنان در هنگام تعویض لباس زیرچش��می به
هم نگاه میکردند.
ج) در هنگام تعویض لباسها "علی پروین" آنها را با
کلمات مهربان و صمیمی مورد تفقد قرار میداد.
د) خداداد عزیزی برای دیگران لطیفه تعریف میکرد
و ادای "جنابخان" را در میآورد.
ادگارداویدز  -بازیکن سابق تیمملی هلند :-
چرا بازیکنان ایران اینقدر شکم داشتند؟ اظهارنظر
فوق یادآور کدام یک از ضربالمثلهای ش��یرین
فارسی است؟
الف) فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است.
ب) مرد است و شکمش.
ج) دیدی ش��کمی ز دور پیداس��ت  /بعد از دو س��ه
روز "یارو" آمد
د) همهي جان و تنم  /شکمم شکمم شکمم شکمم

ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ )ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ(

ﻧﻮﺑ

٢

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎﺭﺕ

٥/٦٣٨/٨٠١/٨٣٠

١/٧١٧/٢٦٣/٧٤٣

٣/٩٢١/٥٣٨/٠٨٧
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ﺖﺍ

١

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

١/٦٧٠/٨٨٦/٣٦٥

١/١٦٣/٥٤٩/٢٣٢

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ذاکري

سياست

ﻭﻝ

ﺭﺩﻳﻒ
ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﻲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﻲ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ

ﻧﺎﻡ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎﺭ

ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺩﻋﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎﺭ

ﻣﺒﻠﻎ ﺭﺩ ﺷﺪﻩ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪﻩ

نامه  ۵3نهج البالغه

شبيه يک بمب اتم!
زمينلرزههاي اطراف تهران را جدي بگيرند .تهران با اين جمعيت
و زيرساختهاي نامناسب و امکانات نامطلوب شبيه يک بمب اتم است
که اگر خداي ناکرده منفجر شود خساراتهاي فراواني به دنبال دارد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺭﺩ ﻭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﺭﺍ ﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ٢٣٧٢
٥٠٧/٣٣٧/١٣٣

با دارا بودن زيرساختهاي پژوهشي و صنعتي قادرند،
نيازهايم��ان را با وجود تهديدات مس��تمر با طراحي،
توليد بوم��ي در داخل تامي��ن و در اختيار نيروهاي
مسلح قرار دهند.
وزي��ر دفاع ب��ا تاكيد بر اينكه دان��ش و فناوري
بومي جمهوري اسالمي ايران با رويكرد دستيابي به
اقالم و فناوريهاي برترساز ،مسير شكوفايي را طي
ميكند ،گفت :ما در هيچ شرايطي به فرد يا كشوري
اجازه نميدهيم به با ما بگويد چه كنيم ،چه بسازيم
و چه چي��زي را آزماي��ش كنيم ،چه رزمايش��ي را
برگزار كنيم ،معيار تعيينكننده اين مس��ير اراده و
عزم ملت ايران است.
وی افزود :راهبرد دولت يازدهم ،افزايش تعامل
حداكثري با نيروهاي مسلح براي تقويت توان دفاعي
و بازدارندگي كشور و فعالسازي ظرفيتهاي خالي
نيروهاي مس��لح در زمينه توسعه ملي است و دولت
در راس��تاي همين راهبرد با وجود محدوديتها ،در
دو س��ال گذش��ته بيش��ترين حمايت را از نيروهاي
مسلح انجام داده است.
سردار دهقان گفت :نيروهاي مسلح بعد از جنگ
تحميلي ب��ا به كارگي��ري ظرفيتهاي خ��ود در امر
سازندگي كشور ،نمونه و الگويي عملي موفقي از اقتصاد
مقاومتي رابه نمايش گذاش��تند و در اين ارتباط ،الزم
اس��ت سياس��تهاي اقتصاد مقاومتي را با همه وجود
دنبال و به طور صد درصدي عملياتي و اجرا كنيم.
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ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ1394/2897:

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮐﻠﻲ ﺁﮔﻬﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

٩٤/٠٠٣٥

ﻣﻮﺿﻮﻉ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ  ٢٣ﭘﺴﺖ ﺩﺭ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻﻟﻲ ﻭ ﻋﻨﺒﺮ

ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭ

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻔﺖ
ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ

ﻳﮑﺴﺎﻝ

ﻧﻮﻉ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﻱ )ﭘﺎﻳﻪ/ﺭﺗﺒﻪ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ(

ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 -١ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﮐﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -٢ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ  -٣ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ

 ١٠٢/٠٠٠/٠٠٠ﺭﻳﺎﻝ

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ )ﺭﻳﺎﻝ(

٣١/٧٦٦/١٤٨/٧٠٠
ﺭﻳﺎﻝ

ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩ :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ  ٢٣ﭘﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻﻟﻲ ﻭ ﻋﻨﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻭ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ  ١٠ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ  ،ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮐﻴﻔﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻓﺮﻣﻬﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮐﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﻭﺯ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ١٣٩٤/٠٧/٢٦ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ  ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ  ،ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ  ،ﺍﺗﺎﻕ ﺏ .٢٠
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ  /ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﴼ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ  :١ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،ﺷﺮﮐﺘﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺬﮐﺮ  :٢ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ/ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭﻱ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﻳﻤﺎﻩ  ١٣٣٧ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ١٣٩٤/٠٦/٠٩:
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ١٣٩٤/٠٦/١٠ :

www.mis.nisoc.ir، http://iets.mporg.ir، www.shana.ir

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ

