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پرونده ویژه
«رسالت» در گفتوگو با صاحبنظران وضعیت مواد مخدر را بررسی میکند؛

مواد مخدر ،نمونه موفق نفوذ!

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M
W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M

ارزاني و در دسترس بودن مواد مخدر از مهمترين علل افزايش جمعيت معتادان در ايران به
شمار ميآيد .روايتهاي متفاوتي وجود دارد از زمان تقريبي دسترسي به مواد مخدر ،برخي اين
دسترسي را  6تا  10دقيقه و برخي ديگر  58دقيقه عنوان کردهاند و مطابق اعالم دبير شوراي
هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان تهران ،در  9ماه سال  97در مقايسه با مدت مشابه سال ،96
قيمت ماده مخدر ترياک  55درصد ،هروئين  ،52مورفين  ،87حشيش  30درصدو شيشه 129
درصد افزايش يافته است اما اين افزايش قيمت در قبال سير صعودي کاالهاي اساسي و مورد
نياز جامعه ،رقمي نيست.

گریه هر شب ما برکت روحاهلل است

سرمقاله
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مذاكرات در تله «فريب» و «بلوف»
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آیتاهلل موحدی کرمانی در گفتوگو با «رسالت»:

شهادت سیدالشهدا
مصداق واقعی
پیروزی خون بر شمشیر است
حرف رو صاف بگو به فاطمه (س)!
|حسين قدياني|
حاجمنصور يک زيارت عاشورا دارد گمانم براي فاطميه سال
۶۴يعنيثلثآخرجبههوجنگکهبهانتخابمنجانسوزترين،
اشکيترين،عشقيترينوعرشيترينزيارتعاشورايمنصور
است! اصال ديوانهکننده است! چنان بازي با دل آدم ميکند که
حد و حساب ندارد! مثال جايي در خالل زيارت ،اين شعر نغز
و پرمغز را از زبان علمدار کربال خطاب به حضرت سيدالشهدا
ميخواند« :چو ميوه داد فراوان درخت بشکند از بار ،ثمر چو
داد نهالم چه غم اگر که شکستم؛ دو دست من ثمرم بود پيش
پاي تو افتاد ،خجل ز هديه ناقابلم به پيش تو هستم»"! اين را حاال تصور کنيد حاجمنصور
دارد ميخواند آنهم وسط دهه  ۶۰که کوچهها پر از «گلبرگ سرخ اللهها» بود! القصه! کمي
بعد از خواندن اين شعر ،مداح خوشحنجره ما ناگهان بنا ميکند به نجوا با بيبي دوعالم:
«خانوم! دست همهمون رو بگير! اين آخرين حرفي است که ميزنيم خانوم! اين مملکت،
صاحبش تويي! مسئول اين مملکت عليالباطن ،امام زمان پسر توست؛ عليالظاهرم باز پسر
توست يعني رهبر انقالب! اگر اين مملکت ،بخوره زمين؛ حرفو صاف بگو به فاطمه ديگه! اگر

شرحی بر حديث واليت

یادداشت
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آگهي فراخوان مناقصه عمومي

شركت ملي گاز ايران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت دوم
شماره مجوز1398.3538:

اين مملکت ،شکست بخوره ،آبروي بچههاي تو ميره! ما مردم که طفيلي بچهسيدها هستيم!
مگه اينطوري نيست؟ خانوم! خودت کمک کردي تا حاال! بقيه اين بار هم خودت به منزل
برسون! االن بچههاي ما تو جبههها ناله ميزنن؛ فرياد اهللاکبرشون به گوشهاي حقيقتبين
ميرسه خانوم! به آبروي عباست ،امروز همهشون رو پيروز بگردان! همين امروز خبر مرگ
صدام و دار و دستهاش رو به ما برسون! هر آنچه توطئه است ،خنثي بگردان! الغرض! سال
 ۶۴هنوز به کربالي  ۴و کربالي  ۵هم نرسيده بوديم ،چه رسد به خود کربال! چنان درگير
جنگ و بلکه تهيه مقاديري سيمخاردار ناقابل بوديم که خطر شکست انقالب و رفتن آبروي
فرزندان بيبي دوعالم ،واقعا امر بعيدي نبود اما کمکرسان اگر فاطمه سالماهلل عليها باشد،
خوب بلد است چگونه دعاي بچهرزمندهها را بيندازد جلو ،آنقدر که در نجف و کربال ،عکسي
و اثري از صدام نباشد ولي خميني و خامنهاي فرمانده قلوب حشدالشعبي باشند! شايد آن
روزهاي پر از بيم سال  ۶۴کسي اگر ادعا ميکرد که خانوم ،کمتر از  ۲دهه بعد ،دعاي اين
بچهها را بدل به واقعيت ميکند ،خيليها در آن شک ميکردند ولي تا فاطمه ،فاطمه است،
ما را چه جاي يأس؟! حاال کات! يکي دو روز پيش در صنف لباسفروشها ،حاجمنصور وسط
زيارت عاشورا ناگهان گفت" :خانوم جان! کاش از ما باشند کساني که در قدس نماز بخوانند!
آري! زيارت فتح است زيارت عاشورا ،بهويژه اگر عطر مادر بگيرد...

تاريخ گشايش پاكت هاي فني

1398/7/26

تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط

1398/6/29

یادداشت

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات

1398/7/18

تاريخ گشايش پاكات مالي

1398/8/20

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تامين نمايد:
شماره تقاضا و مناقصه

مناقصه شماره R5/98/005

شرح مختصر اقالم درخواستي

كانكس سردخانه زير صفر

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

پس از اتمام مرحله ارزيابي صالحيت ،مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به ميزان  396/000/000ريال مي باشد.

نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره /1234202ت  50659ه مورخ 94/9/22
هيئت وزيران مي باشد.

مبلغ برآوردي مناقصه

 7/920/000/000ريال

تبصره در صورت ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بصورت وجه نقد مبلغ نقدي مي بايست به شماره حساب  0111112525008بنام پااليشگاه پنجم
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي بانك ملي ايران كد  7725شعبه عسلويه واريز و فيش واريزي ارائه گردد.

آدرس و تلفن مناقصه گزار

رزمندگان جنگ اقتصادی

|حميدرضا ترقي|
نگاهمان به توليدکننده ،نگاه مناسب و درستي نيست .من عرض
ميکنمنگاهمجموعهدولتومسئولينکشوربهآنفردتوليدکننده،
بايد نگاه به يک رزمنده باشد؛ مگر نميگوييد «جنگ اقتصادي»
رزمنده اين جنگ اقتصادي کيست؟ آن کسي که اقتصاد داخلي را
تقويت ميکند؛ اقتصاد داخلي هم عمدتا با توليد تقويت ميشود؛
پس اين توليدکننده را شما به چشم يک رزمنده نگاه کنيد.
مقام معظم رهبري در ديدار  98/5/30با هيئت دولت
جنگ اقتصادي چيست ؟
جنگ اقتصادي که اغلب درقالب تحريم؛ جايگزين جنگ نظامي مي شود ،برنامه هايي از پيش
تعيين شده اي است که از طرف کشوري زورگو بر کشوري مستقل که حاضر به پذيرش زورگويي
نيست وضع مي شود.
به عبارت ديگر تحريم اقتصادي اقدامات برنامه ريزي شده اي است که يک يا چند دولت از طريق
محدود کردن مناسبات اقتصادي براي اعمال فشار بر کشور هدف استفاده مي کنند.
کشوري که اقدام به راه اندازي جنگ اقتصادي مي کند طوري وانمود مي کند که اين
اقدامات فقط جهت فشار بر دولت و حکومت کشور مورد هدف است تا آن را همسو با خود
کند ،اما در عمل اين فشارهاي وارده بر روي دوش مردم خواهد بود که اين خباثت کشور
وضع کننده را مي رساند.
جمهوري اسالمي ايران بهعنوان کشوري مستقل در جهان شناخته شده است ،کشور اياالت متحده
امريکا که خود را به اصطالح کدخداي جهان مي داند،تا قبل از پيروزي انقالب تسلطي کامل بر
ايران داشت .اما با پيروزي انقالب اسالمي دستش براي هميشه از ايران بريده شد و بريده خواهد

|محمدكاظم انبارلويي|
آمريكا با «بلوف» پروژه جنگ ستارگان ،گوباچف را به داالن يك گفتوگوي
فريبآميز كشيد و با انگشت نهادن روي مشكالت اقتصادي شوروي سابق
فاتحه يك امپراطوري  70ساله را خواند .بلوف جنگ ستارگان و زدن موشكها
روي هوا امروز پس از گذشت  30سال از آن دوران در گنبد خيالي آهنين رژيم صهيونيستي رو شده
ي است كه روسها
است .آنها موشكهاي شليك شده به سوي خود را نميتوانند مهار كنند .اين در حال 
كه فكر ميكردند در نقطه ضعف از اين بابت هستند با  S 300و  S 400در صنايع موشكي خيلي جلوتر
از آمريكاييها هستند.
آمريكاييها در برجام با بلوف سايه جنگ و تهديد نظامي و فريب رفع تحريمها وارد معركه مذاكره با ما
شدند در حاليكه خود آنها بيش از ما از سايه جنگ هراس داشتند و گزارشات سيا و پنتاگون حكايت از
آن دارد و ثابت ميكند كه تحمل  10روز جنگ در منطقه را هم ندارند .آنها با زدن زير يك قراردادي كه
امضاء  6قدرت جهان پاي آن است نشان دادند خست نشان ميدهند و حاضر نيستند امتيازي بدهند و
يك گام جلو بيايند .دستگاه ديپلماسي ما بايد دست آنها را ميخواند كه متأسفانه تعجيل در رسيدن به
توافق باعث شد ميلياردها دالر خسارت در سرمايهگذاريهاي عظيم در صنعت هستهاي به هدر رود.
هيچ نهاد مالي و محاسباتي و نظارتي در دولت و مجلس هنوز جرأت نكردهاند كه بروند ميزان خسارت
توافق برجام و انجام تعهدات را با محاسبات دقيق تقويم كنند .چون در تيم مذاكرات نه كسي از ديوان
محاسبات و سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور حضور داشته كه در اينباره روايت خسارت
را اعالم كند.
اما در طرف مقابل نماينده وزارت خزانهداري آمريكا حضور داشته و حساب و كتاب دادهها وستاندههايي
كه در اين توافق بهعمل آمده دقيق دارند.
آمريكا كه از توافق خارج شد و به هيچ تعهد برجامي عمل نكرد در عوض تحريمها را تشديد كرد .اروپا
هم كه به ظاهر از برجام خارج نشده به هيچ يك از تعهدات يازدهگانه عمل نكرده است .اما پيشنهاداتي را
ميآورد كه نه با ميزان تعهدات برجامي تناسب دارد و فريبكارانه ميخواهد ايران همچنان در تداوم اجراي
تعهدات بماند و بدون اينكه امتيازي بگيرد در مورد محدود كردن قدرت منطقهاي و موشكي و نيز دائمي
كردن تعهدات برجامي كه در برخي موارد موقت است در مذاكرات جديد ايران همچنان امتياز بدهد.
آمريكاييها در محاسبات خود ميگويند؛ در برجام ايران را خلع تواناييهاي هستهاي كرديم.

ماند .در همان ابتدا جنگ نظامي را با کمک تسليحاتي و مالي به رژيم بعث عراق عليه ايران درپيش
گرفت و شکست خورد  .از همان سالهاي پس از شکست مقوله جنگ نظامي کنار رفت و مقوله جنگ
اقتصادي و فرهنگي جايگزين آن شد.
متأسفانه پس از آن سالها مفهوم جنگ در اذهان عمومي ما به درستي تعريف نشد و فقط جنگها
را نظامي تصور ميکنيم  .اي کاش به سمتي پيش برويم که مفهوم جنگهاي اقتصادي و فرهنگي
را به نوجوانان و جوانان و حتي عموم مردم آموزش دهيم.
وقتي کشوري با توان نظامي خود به شما حمله ميکند مجبور به دفاع کردن از خود هستيد،
آموزشهايي را مي بينيد ،دوره هايي را مي رويد  .اما آيا در جنگ اقتصادي چنين کرده ايم؟
آموزشي داده ايم؟ آيا راه حل ها و هدايتهاي رهبري در اين زمينه را مثل جنگ نظامي به کار بسته ايم ؟
در دهه هاي اخير،اين واقعيت به اثبات رسيده که در دراز مدت،جنگ اقتصادي  ،هزينه هاي سنگين
تري را به کشور هدف تحميل مي کند .اگر در جنگ نظامي تخريب فالن مرکز و نيروگاه توليد برق مد
نظر قرار گيرد اما در جنگ اقتصادي،کليت جامعه،پير،جوان،کودک  ،مورد هدف قرار مي گيرند.
هدف دشمن از ايجاد جنگ اقتصادي چيست؟
برايواکاويدقيقترموضوع،بررسيوتبييناهدافدشمنازايجادجنگاقتصادي،بهروشني،مختصات
و ابعاد چنين جنگ هايي را هويدا مي سازد.
،-1دشمن در صدد است با ايجاد جنگ اقتصادي به تسريع شکل گيري نارضايتي هاي
عمومي در کشورهاي هدف مبادرت ورزد .اگر چه در ظاهر امر،همواره به موازات تحميل
تحريم هاي اقتصادي اين جمالت و عبارات شعارگونه و تبليغاتي مطرح مي شود که هدف ،
کارگزارانوحاکميتکشورهايمقصدهستند،امادرواقعاصليترينهدفازايجادچنينجنگهايي،
مردم و گروه هاي اجتماعي است.
ادامه در صفحه 2
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روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان آموزش و پرورش
شهرستان دزفول (نوبت دوم)
جلسه مجمع عمومي فوقالعاده شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان آموزش و پرورش دزفول راس ساعت  10صبح روز سهشنبه مورخ  1398/07/02در محل نمازخانه واقع در طبقه زيرين اداره آموزش
و پرورش دزفول تشكيل خواهد شد .از كليه اعضاي شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان دعوت ميشود كه شخصا يا وكالتا جهت اتخاذ تصميم در مورد دستورجلسه در اين مجمع شركت فرماييد.
ضمنا به اطالع ميرساند طبق ماده  19آئيننامه تشكيل مجامع عمومي هر يك از اعضاي تعاوني ميتواند نماينده تاماالختياري از ميان اعضاي تعاوني و يا خارج از آنان براي حضور در مجمع
و اعمال انتخاب راي نمايد تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر  3راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود متقاضيان اعطاي نمايندگي ميتوانند تا يك روز قبل از تشكيل جلسه به
همراه نماينده خود براي تنظيم و تاييد برگ وكالت به دفتر شركت واقع در طبقه زيرين اداره آموزش و پرورش دزفول مراجعه فرمائيد.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصويب اساسنامه جديد مورد تاييد وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسالمي
تاريخ انتشار98/6/17 :
هيات مديره شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان شهرستان دزفول
خ ش98/6/17 :

اتحاديه و انجمن اسالمي مشاورين امالك تهران

