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خيل تجدید میثاق فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی ارتش 

با آرمان های امام )ره(

فرمان��ده قرارگاه هوای��ی پدافند خاتم االنبی��ا )ص( ارتش و 
جمعی از فرماندهان و کارکن��ان این قرارگاه دیروز با حضور در 
مرقد مطهر حضرت امام خمینی )ره( با آرمان های بلند بنیانگذار 

جمهوری اسالمی ایران تجدید میثاق کردند. 

به گزارش مهر، امیر فرزاد اسماعیلی با اشاره به پیش بینی برگزاری 
رزمایش پدافند هوایی در کش��ور، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی 

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 
غیر مستقل 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.

چاله دوست...
آق��اي روحاني پرداخت یارانه و مس��کن مهر که در دولت آقاي 
احمدي ن��ژاد ب��راي رفاه و کمک به مس��تضعفان اجرایي ش��د را از 
چاله ه��اي دولت یازدهم معرفي کرده ان��د. آقاي روحاني! چاله دولت 
قاچاق کاال است. چاله دولت نفت خام فروش است. چاله دولت ریخت  
و پاش ه��اي میلیاردي در دولت به بهانه پ��اداش، کارانه و بهره وري 
است. چاله دولت رانت آقازاده ها است. چاله دولت واردات خودروهاي 
لوکس اس��ت. چاله دولت بي حجابي و بي بندباري در جامعه اس��ت. 

کمک به فقرا و مستضعفان چاله دولت نیست.
نظري

جنس خوب فروخته شود
میادین میوه و تره بار مکان هایي است براي عرضه مستقیم میوه از 
تولید به مصرف و حذف دالالن که بسیار خوب و الزم است.اما نکته اي 
که در این میادین میوه و تره بار رعایت نمي شود حقوق و احترام مردم 

اس��ت. برخورد زننده با مش��تریان به دلیل درهم بودن میوه در شان 
مردم نیست. باید نظارت شود در این مکان ها میوه خراب و لکه دار به 

فروش نرسد و جنس خوب به صورت درهم فروخته شود.
کرمي 

بازنگري در مديريت
مشکالت اقتصادي، اشتغال، عدم ازدواج جوانان و ... ربطي به تحریم ها 
ندارد. مشکل از سوء مدیریت ها است و اگر اصالح نشود همچنان شاهد 
افزایش این مشکالت خواهیم بود. باید یک بازنگري در مدیریت ها شود.
رسوليان

مانور نمايشي
جن��گ آمری��کا با داعش یک مانور نمایش��ي اس��ت براي کاخ 
س��فید. آمری��کا به این بهان��ه مي تواند ب��ا پهپادهای��ش اطالعات 
کاملي از وضعیت نیرو و تجهیزات کش��ورهاي منطقه بدست آورد، 

آمریکایي ها همچنین با این بهانه بازار خوبي براي فروش تجهیزات 
نظامي خود بدست آورده اند.

سيفي

بدنبال وحدت باشند
اصولگرایان باید از تمایالت ش��خصي بگذرند تا وحدت ش��کل 
گیرد. براي انتخابات باید گروه هاي اصولگرایي بدنبال وحدت باشند 

تا پیروز انتخابات شوند.
کاظمي

چه خبر است
قرار است چرخ هاي اقتصادي کشور با افزایش قیمت آب، برق، 
گاز و تلف��ن تامین ش��ود؟! چه خبر اس��ت که دولت ت��ا این اندازه 

قیمت ها را گران کرده است.
شاهسواري

شبيه يک بمب اتم!
زمین لرزه هاي اطراف تهران را جدي بگیرند. تهران با این جمعیت 
و زیرساخت هاي نامناسب و امکانات نامطلوب شبیه یک بمب اتم است 
که اگر خداي ناکرده منفجر شود خسارات هاي فراواني به دنبال دارد.
کسمايي

دستاورد توافق براي مردم
دس��تاورد توافق براي س��فره مردم چه چیزي بوده اس��ت؟ از 

ارزاني که خبري نیست بلکه شاهد افزایش قیمت ها هم هستیم.
تقي

رفته اند مرخصي!
کنگره آمریکا بدنبال اعمال تحریم هاي جدید علیه ایران است 

آن وقت نمایندگان مجلس رفته اند مرخصي!
ذاکري

هر گز به سعادت و خوشبختى نرسد ملتى که در آن حق ضعيف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

هميشه منتظر غيرمنتظره ها باش
در آگوست 2008، پس از پایان مبارزات انتخاباتی ام، 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 1999 آغ��از گردی��د، »بی بی«، دوب��اره قله های 
پیش��رفت را طی کرد تا به اوج حزب لیکود رس��ید و اکنون آماده 
بود تا مقام نخس��ت وزیری را دوباره تصدی کند. در اتاق کنفرانس 
من که باالی مرکز »منهتن« قرار داشت نشسته بودیم و درباه پیچ 
و تاب بخت و اقبالش فلسفه وار سخن می گفت. او به من گفت پس 
از اینک��ه در انتخابات رای نیاورد، از خود نخس��ت وزیر »مارگارت 

تاچر«، بانوی آهنین انگلیس چند نصیحت شنیده است. »همیشه 
منتظ��ر غیرمنتظره ها باش.« اکنون او داش��ت چنین نصیحتی به 
من می کرد. چند ماه بعد، هنگامی که اوباما، رئیس جمهور منتخب 
درباره »وزیر خارجه ش��دنم« با م��ن صحبت کرد، به یاد آنچه که 

»بی بی« پیش بینی کرده بود افتادم.
بعده��ا هر دوی ما به عنوان آغازی در روابطمان، آن گفت وگو 
را م��رور کردیم. علی رغم تفاوت های سیاس��ی ما، نتانیاهو و من با 
یکدیگر مثل یک ش��ریک و دوس��ت کار می کردی��م. گهگاه بحث 
می کردی��م و اغلب در طول مکالمات تلفنی گفت وگوی ما بیش از 
نیم ساعت و بعضی اوقات یک ساعت به طول مي انجامید. اما حتی 
وقتی که توافق نداش��تیم، به تعهد غیرقابل تزلزل نسبت به اتحاد 
بین دو کش��ور پایبند بودیم. مي دانستم که »بی بی« اگر احساس 
کند که در گوشه ای محاصره شده است می جنگند 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 درگیری ه��ای غزه بود و 
در خود اس��رائیل نی��ز اداره امور با بدبینی همراه بود، چش��م انداز 

دستیابی به یک صلح پایدار حداقل انسان را بی جرأت مي کرد. 

تقریب��ا یک دهه ترور ناش��ی از انتفاضه دوم که در س��پتامبر 
2000 آغاز شده بود وجود داشت. حدود یک هزار اسرائیلی کشته 
ش��ده و هشت هزار نفر در حمالت تروریس��تی از سپتامبر 2000 
تا فوریه 2005 زخمی 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 2002 به صفر در س��ال 2009 را 
گزارش کرد. آن دیوار، البته منبع بزرگ آس��ایش برای اسرائیلی ها 
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��ت وجو کنند، 

بر مي داشت. 
مهمت��ر از همه، تع��داد شهرک نش��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 شهرک ها در آنچه که آنان 
»جودیه و س��امریه« مي نامیدند، مخالفت مي کردند. این اسم، نام 

سرزمین کرانه باختری رود اردن در کتاب مقدس بود.

287پاورقي

کتاب »انتخاب هاي س��خت« نوش��ته هیالری رودهام کلینتون 
وزیر امور خارجه س��ابق آمریکاست که در آن به شرح انتخاب هاي 
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��بتاً مفصلی از مراودات دیپلماتیک و دشواری هاي 
گزینه ه��اي پیش روی خود را تصویر نماید. سیاس��ت روز به طور 

روزانه بخش هایي از ترجمه این کتاب را منتشر خواهد کرد.

كتاب: انتخاب هاي سخت

نوشته: هیالری كلینتون 

ترجمه: حسین ارجلو

مخاطب شماييد!

ننجون

 دالرهایي كه در جیب جنایتكاران مي رود 
از كجا مي آید

ام��روز آمریکایی ه��ا اّدع��ا میکنن��د میخواهند با 
تروریس��م مب��ارزه کنن��د، درحالی ک��ه خطرناک ترین 
گروه ه��ای ج��ّرار تروریس��تی را خ��ود اینه��ا به وجود 
آوردند؛ داعش را چه کس��ی به وجود آورد؟ خودشان 
اعت��راف میکنن��د ک��ه در ایجاد داعش نقش و س��هم 
اصلی را داشته اند. گروه های ُخرد و ریزودرشت دیگر 
- از قبیل داعش - را چه کسی به جان عراق و سوریه 
و بقیّ��ه ی نقاط انداخت؟ ای��ن گلوله ها و این ابزارها و 
ای��ن دالرهای��ی که در جی��ب این انس��انهای جنایتکار 
و آدم ک��ش میرود، از کج��ا می آید؟ ای��ن پولها از کجا 
می آید؟ این کس��انی که به دستور سیاستهای آمریکا 
گروه های تروریستِی جّرار خطرناِک منطقه را پشتیبانی 
میکنند، چه کسانی هستند؟ آیا تردیدی وجود دارد در 
اینکه دس��ت استکبار در ایجاد تروریسم و در ترویج 
تروریس��ت ها و در کم��ک به آنها و پش��تیبانی آنها در 
منطقه ی ما بیشترین نقش را داشته است؟ در همه ی 
نقاط این منطقه که انسان نگاه میکند، این َسرانگشت 
خبیث دشمنان را در تولید حادثه ی تروریسم مشاهده 
میکند. دولت جعلی صهیونیس��ت را که فلس��طین را 
آن جور در غّزه و در منطقه ی س��احل غربی مورد فشار 
قرار داده است، چه کسی پشتیبانی میکند؟ چه کسی 
حمایت میکند؟ چه کسی جاّده را برای آنها صاف میکند؟ 
چه کسی پشت س��ر آنها می ایس��تد؟ قدرتهای غربی 
هستند که در رأس آنها هم آمریکا است؛ آن وقت 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، ملّت عزیز 
ای��ران، اّمت ب��زرگ اس��المی، زمام داران کش��ورها! 
بدانید که ما میتوانیم در مقابل این جاهلیّت ِبایستیم. 
ام��روز سیاس��تهای خباثت آلود اس��تکبار در منطقه ی 
ما ایجاد جنگهای نیابتی اس��ت؛ برای منافع خودشان، 
کش��ورهای منطقه را یا گروه هایی در داخل کش��ورها 
را تحریک کنند و وادار کنند که به جان هم بیفتند و 
آنها منافع خودش��ان را دنبال کنند؛ جیب کمپانی های 
اسلحه سازی را پر کنند، سیاستهای اقتصادِی اقتصاد 
نزدیک به ورشکس��تگی خودش��ان را ترمی��م کنند؛ 

هدف آنها این است؛ ما باید بیدار باشیم.
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با  وزیر دف��اع گف��ت: آمریکا 
میدان داري عربس��تان جنگ امنيت و اقتدار

نفتي را به راه انداخته است و 
باعث ش��ده درآمدهاي نفتي به ش��دت کاهش و به 
۴0 دالر ی��ا کمت��ر برس��د، البته ملت ای��ران تمام 

محدودیت ها را به فرصت تبدیل کرده است.
به گزارش اداره کل تبلیغات دفاعي وزارت دفاع، 
سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي 
مس��لح به مناس��بت هفته دولت، در مراسم صبحگاه 
ستاد کل نیروهاي مسلح طي سخناني با گرامیداشت 
این هفته و نام و یاد ش��هیدان رجایي و باهنر گفت: 
این شهیدان بزرگوار با ایمان، اعتقاد، پیوند با ملت و 
رهبري و انگیزه خالص براي خدمتگزاري به اسالم و 
مردم، نامي ماندگار و جاودان در عرصه عمومي کشور 
و دنیا به جا گذاش��تند و ما باید با اس��وه و الگو قرار 
دادن آن ها، هر روز بر عزت و عظمت اسالم، مسلمین 
و ملت عظیم و ش��ریف مان بیفزاییم و قله هاي افتخار 

را بیش از پیش فتح کنیم.
وی اف��زود: ام��روز ملت ما در عرص��ه جهاني به 
جایگاهي دست یافته اس��ت که قدرت هاي بزرگ به 
علت عظمت، ایس��تادگي، مقاوم��ت و یکپارچگي در 
مقابلش سر تسلیم فرو آورده اند و با وجود غرور و تکبر 
فراوان نظام استکباري، متواضعانه بر پاي میز مذاکره 

نشستند و حقوق ملت ایران را تمکین کردند.
وزیر دفاع با اشاره به نامگذاري سال 9۴ به عنوان 

سال دولت و ملت، همدلي و همزباني و شرایط حاکم 
در داخ��ل و محیط پیراموني کش��ور تصریح کرد: ما 
امس��ال در کشور شرایط س��ختي را تجربه مي کنیم، 
زیرا نظام سلطه در سلسله اقدامات و توطئه هایي که 
بر علیه انقالب اس��المي انجام داده است، تمام تالش 
خود را به کار گرفته تا سخت ترین شرایط را بر کشور 
ما تحمیل کند، گرچه ملت همیش��ه در صحنه ایران 

در نهایت طرف پیروز هر نبردي خواهد بود.
س��ردار دهقان گفت: اخیرا آمری��کا با میدان داري 

عربس��تان جنگ نفتي را به راه انداخته اس��ت و باعث 
شده درآمدهاي نفتي به شدت کاهش و به ۴0 دالر یا 
کمتر برسد و در عین حال دستیابي به سرمایه و دانش 
را از خارج مرزها به ش��دت محدود کرده اند؛ البته ملت 
ایران تمامي محدودیت ها را به فرصت و آن ها را تبدیل 
به اقتدار و توسعه کرده و هیچ گاه آنان قادر نخواهند بود، 

ملت ایران را از مسیر عزت و استقالل خود دور کنند.

 آمريکا و اسرائيل با حمايت 
 از تروريست های اجاره ای 

به دنبال تحقير کشورهای اسالمی هستند
وی افزود: ام��روز در محیط پیراموني جمهوري 
اس��المي ایران، آمریکا و اس��رائیل ب��ا علم کردن و 
حمایت، پش��تیباني، آموزش و پوش��ش تبلیغاتي از 
تروریس��ت هاي اجاره اي، درصدد برقراري تسلط بر 

کشورهاي اسالمي و تحقیر آن ها هستند.
س��ردار دهقان گفت: برخي کشورها به صورت 
ناباورانه، غیرانس��اني و ددمنش��انه دست به کشتار 
کودکان، زنان، جوانان و نسل کش��ي و از بین بردن 
همه زیرساخت هاي اقتصادي کشورها زده و در این 
میان تنها حام��ي این ملت هاي مظلوم ملت ایران و 

جمهوري اسالمي ایران است.

ُمصرانه از مقاومت حمايت خواهيم کرد
وزیر دفاع اظهار داشت: حمایت جمهوري اسالمي 

ایران از کشورهاي مظلوم، زمینه ادامه فعالیت ها علیه 
تروریس��م را فراهم مي کند و م��ا مصرانه به حمایت 
از مقاومت و تمام کش��ورهاي تحت س��یطره ظلم و 

تبعیض ادامه خواهیم داد.
سردار دهقان با بیان اینکه اتهام ساختگي حرکت 
به سمت تسلیحات هسته اي را پشت سر گذاشته ایم 
تصری��ح کرد: آنچه که در برجام انجام ش��د، عالوه بر 
رعایت خطوط قرمزي که از سوي رهبري عظیم الشان 
ترس��یم ش��ده ب��ود، حفظ تمام��ي زیرس��اخت ها و 
توانمندي ها و فناوري هاي صلح آمیز هسته اي و فراهم 
ش��دن زمینه توسعه بیش از پیش تحقیق و پژوهش 

در این حوزه است.
وی گف��ت: آن چ��ه در این توافق حاصل ش��د، 
دستاورد عظیمي بود که نتیجه مقاومت و ایستادگي 
ملت ایران تحت رهبري مقام معظم رهبري و مجاهدت 

فرزندان ملت ایران در عرصه نبرد دیپلماتیک بود.

 برای تأمين امنيت خود 
نياز به مجوز کسی نداريم

وزی��ر دفاع خاطرنش��ان کرد: مل��ت ایران براي 
تامی��ن امنیت خود نیازي به مجوز از مقامي ندارد و 
آنچه الزم مي داند براي توس��عه اقتدار خود با عزم و 

اراده اي قاطع با قدرت دنبال مي کند.
سردار دهقان تصریح کرد: امروز نیروهاي مسلح، 
دانشمندان و متخصصان زبده کشور در صنایع دفاعي 

با دارا بودن زیرساخت هاي پژوهشي و صنعتي قادرند، 
نیازهایم��ان را با وجود تهدیدات مس��تمر با طراحي، 
تولید بوم��ي در داخل تامی��ن و در اختیار نیروهاي 

مسلح قرار دهند.
وزی��ر دفاع ب��ا تاکید بر اینکه دان��ش و فناوري 
بومي جمهوري اسالمي ایران با رویکرد دستیابي به 
اقالم و فناوري هاي برتر ساز، مسیر شکوفایي را طي 
مي کند، گفت: ما در هیچ شرایطي به فرد یا کشوري 
اجازه نمي دهیم به با ما بگوید چه کنیم، چه بسازیم 
و چه چی��زي را آزمای��ش کنیم، چه رزمایش��ي را 
برگزار کنیم، معیار تعیین کننده این مس��یر اراده و 

عزم ملت ایران است.
وی افزود: راهبرد دولت یازدهم، افزایش تعامل 
حداکثري با نیروهاي مسلح براي تقویت توان دفاعي 
و بازدارندگي کشور و فعال سازي ظرفیت هاي خالي 
نیروهاي مس��لح در زمینه توسعه ملي است و دولت 
در راس��تاي همین راهبرد با وجود محدودیت ها، در 
دو س��ال گذش��ته بیش��ترین حمایت را از نیروهاي 

مسلح انجام داده است.
سردار دهقان گفت: نیروهاي مسلح بعد از جنگ 
تحمیلي ب��ا به کارگی��ري ظرفیت هاي خ��ود در امر 
سازندگي کشور، نمونه و الگویي عملي موفقي از اقتصاد 
مقاومتي رابه نمایش گذاش��تند و در این ارتباط، الزم 
اس��ت سیاس��ت هاي اقتصاد مقاومتي را با همه وجود 

دنبال و به طور صد درصدي عملیاتي و اجرا کنیم.

چهارجوابى 
مرد است و شكمش
جرای��د: روبرتو کارلوس که ج��زء بازیکنان با 
روحیه و خوش خنده تیم ستاره ها 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 گزینه های زیر است؟
الف( پس گردن��ی محکمی که در فرودگاه نوش جان 

کرده است.
ب( جواد خیابانی را از نزدیک دیده است.

ج( قیچی برگردان های فرهاد مجیدی را تماشا کرده است.
د( ترویج بی بند و باری با اجرای حرکات ددمنش��انه 
برای خوش خدمتی به امپریالیس��م جهانی و شرق و غرب 

و در راس آن برزیل جهانخوار!
اتفاق��ات  درب��اره  هیچ ک��س  پروی��ن:  عل��ی 
رختکن بازی س��تاره های ایران و ستاره های جهان 
حرفي نزند. زش��ت اس��ت که بگویند 20 دقیقه 
نتوانستید همدیگر را تحمل کنید. به نظر شما در 

رختکن چه اتفاق زشتی افتاده است؟
الف( بازیکنان به ش��کل مش��کوکی لباس های خود را 

عوض کردند.
ب( بازیکنان در هنگام تعویض لباس زیر چش��می به 

هم نگاه می کردند.
ج( در هنگام تعویض لباس ها "علی پروین" آنها را با 

کلمات مهربان و صمیمی مورد تفقد قرار می داد.
د( خداداد عزیزی برای دیگران لطیفه تعریف می کرد 

و ادای "جناب خان" را در می آورد.
ادگارداویدز - بازیکن سابق تیم ملی هلند -: 
چرا بازیکنان ایران اینقدر شکم داشتند؟ اظهارنظر 
فوق یادآور کدام یک از ضرب المثل های 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( همه ي جان و تنم / شکمم شکمم شکمم شکمم

آگهي رد و تصديق شرکت خارا سوله به شماره ثبت ٢٣٧٢

ماده ٣٦ ق.ا.ت.و هر کس نسبت به صورت رد و تصديق فوق اعتراض دارد ظرف بيست روز از انتشار آگهي حق دارد در دادگاه بدوي اقامه دعوي نمايند. 

محمد رسول حق نجاتي- مستشار اداره تصفيه امور ورشکستگي کرمانشاه

قوه قضاييه جمهوري اسالمي ايران 
اداره تصفيه امور ورشکستگي 

اداره تصفيه امور ورشکستگي کرمانشاه

مبلغ تصديق شدهمبلغ رد شدهمبلغ ادعايي بستانکارنام بستانکاررديف

١/٦٧٠/٨٨٦/٣٦٥١/١٦٣/٥٤٩/٢٣٢٥٠٧/٣٣٧/١٣٣اداره امور مالياتي١

٥/٦٣٨/٨٠١/٨٣٠١/٧١٧/٢٦٣/٧٤٣٣/٩٢١/٥٣٨/٠٨٧بانک تجارت٢

٨٠/٤٦٤/٧٥٠__٨٠/٤٦٤/٧٥٠گل کرم حسني برناجي٣

٧٧/٢٠٥/٠٠٠__٧٧/٢٠٥/٠٠٠شرکت توزيع برق٤

__٤٣/٧٨٨/٥٣٣٤٣/٧٨٨/٥٣٣تامين اجتماعي٥

تعاوني مسکن مهر ٦
__١٥/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠١٥/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠فرهنگيان

__١٣/٣٨٦/٥٧٠/٠٠٠١٣/٣٨٦/٥٧٠/٠٠٠حسين ترکاشوند٧

__٦/٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠٦/٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠محمد رضا مقيمي٨

٤٢/٦٩٧/٧١٦/٤٧٨٣٨/١١١/١٧١/٥٠٨٤/٥٨٦/٥٤٤/٩٧٠جمع کل

فراخوان مناقصه عمومى (ارزيابى كيفى)
شماره مجوز:1394/2897 شركت ملى نفت ايران

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

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:

از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود حداکثر ظرف ١٠ روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم ، آمادگي خود را بصورت کتبي به يکي از آدرس هاي ذيل الذکر اعالم 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 الزم اسناد مناقصه به متقاضيان واجد شرايط تحويل داده خواهد شد. 
زمان گشايش پيشنهادها روز يکشنبه مورخ ١٣٩٤/٠٧/٢٦ مي باشد.

نشاني محل اعالم آمادگي و دريافت اسناد: مسجد سليمان ، شرکت بهره برداري نفت و گاز ، امور حقوقي و قراردادها ، اتاق ب ٢٠.
همزمان ارائه گواهي صالحيت / 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 الزم و ضروري مي باشد. ضمنًا کليه شرکتهاي متقاضي ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال قبل مي باشند.
تذکر ١: حسب مورد ارائه يک نسخه از اساسنامه ، شرکتنامه و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبتي الزامي است.

تذکر ٢: مناقصه گر ضمن اعالم آمادگي تائيد مي نمايد هيچ يک از اعضاي هيات مديره و سهامداران آن شرکت/پيمانکاري شاغل دولتي نبوده و مشمول قانون منع مداخله در معامالت 
دولتي مصوب ديماه ١٣٣٧ نمي باشند.
تاريخ انتشار نوبت اول:١٣٩٤/٠٦/٠٩

تاريخ انتشار نوبت دوم: ١٣٩٤/٠٦/١٠
www.mis.nisoc.ir، http://iets.mporg.ir، www.shana.irروابط عمومى شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سليمان

ت اول
نوب

مبلغ و نوع تضمين نوع گواهينامه صالحيت پيمانکاري (پايه/رتبه و رشته)مدت زمان اجرامحل اجراي کارموضوعشماره مناقصه
برآورد کارفرما (ريال)شرکت در مناقصه

٩٤/٠٠٣٥
انجام خدمات حراست و 
نگهباني از ٢٣ پست در 

منطقه اللي و عنبر

شرکت بهره برداري نفت 
يکسالو گاز مسجد سليمان

١- گواهي صالحيت انجام کار معتبر و مرتبط از اداره 
کار و امور اجتماعي ٢- گواهي تائيد صالحيت از 
سازمان حراست وزارت نفت ٣- گواهي صالحيت 

ايمني امور پيمانکاري از اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي استان خوزستان

٣١/٧٦٦/١٤٨/٧٠٠ ١٠٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال
ريال

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

سردار دهقان:

آمريكا با ميدان داری عربستان جنگ نفتی به راه انداخته است

شاکري:
""توسعه از طریق بزک استكبار" 

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 گفت وگو با تسنیم با اشاره به ایجاد دو قطبی های 
کاذب از سوی غربگرایان برای کمرنگ کردن دو قطبی اصلی استقالل 
- وابس��تگی اظهار داشت: انقالب اسالمی دارای مبانی و اصولی است 

که تابع شرایط روز نبوده و رمز ماندگاری انقالب محسوب می شوند.
وی ب��ا بیان اینکه تفاوت انقالب ما با س��ایر انقالب های دیگر در 
همین مس��ئله  است، افزود: این مبانی و اصول امر پوشیده ای 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��اخصه های مهم نظام محس��وب می شوند و کنار گذاشتن 

آن ها به معنای کنار گذاشتن استقالل و آزادی نیز تفسیر می شود.
این استاد دانش��گاه، استکبار ستیزی را مهمترین شاخصه نظام 
اس��المی 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 اتّم آن در 

حال حاضر امریکاست. استقالل و آزادی کشور با این مبانی مخلوط 
هستند لذا نمی توان این موضوعات را از انقالب جدا کرد.

ش��اکری با اش��اره به اینکه "تز توس��عه برون زا" 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، 
مردم ساالری دینی در این مفهوم دیگر قابل تعریف نیست و در این 

شرایط رمز قدرتمندی و بقای نظام مورد خدشه قرار می گیرد.
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، 

پدیده ای که در کش��ورهایی نظیر عربستان، مصر، ترکیه آذربایجان، 
پاکستان و افغانستان دیده می شود و امر پوشیده ای نیست.

استاد دانشگاه امیرکبیر افزود: اگر به دنبال حفظ مبانی و اصول 
نظام هس��تیم باید به مبانی اصلی تکیه کنیم و پیشرفت درون زا را 
مورد هدف قرار دهیم، ضمن اینکه ارتباط با خارج نیز نفی نمی شود 
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 نمی شود بلکه 

هر روز وابسته تر می شویم.

 


