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آغاز یک جنگ نش��انه هایی دارد ک��ه بدون این 
نش��انه ها، نمی توان پیش بینی ک��رد که جنگی اتفاق 
می افتد یا نه؟! پرسشی این روزها زیاد مطرح می شود 
که آیا ایران و آمریکا به س��وی جنگ پیش می روند؟ 
رجزخوانی های��ی که از س��وی آمریکا علیه جمهوری 
اس��امی ایران می ش��ود و پاس��خ های ای��ران به آن 
رجزخوانی ها برخی را به هراس انداخته و وادار کرده تا 
تعبیراتی همچون دوراهی جنگ و صلح را به کار برند.

چنین گروهی باید به این نکته توجه داش��ته 
باشند که فرار از جنگ با دشمن قسم خورده، صلح 
را به همراه نخواهد داشت بلکه تن دادن به خواسته 
دش��من، باز کردن راه برای آغاز جنگ علیه کشور 
اس��ت. صلحی در کار نخواهد بود چراکه آمریکا از 
جن��گ دوری می کند برای این ک��ه می داند با چه 
کشور قدرتمندی طرف است، به همین خاطر است 
که سعی می کند با فش��ارهای اقتصادی و سیاسی 
ای��ران را تضعیف کند، چنین روش��ی دو هدف را 
دنبال می کند یا باعث می ش��ود با مشکات درونی 
درگیر شود و باعث فروپاشی گردد، یا این که ضعف 

درونی باعث می شود دشمن دست به حمله بزند.
پس دوراهی جنگ و صلحی وجود ندارد و تنها 
مقاومت اس��ت که می تواند از تحمیل هر دو گزینه 
آمری��کا جلوگی��ری کند. باز می گردی��م به احتمال 
جنگ میان ایران و آمریکا که برخی درباره آن هراس 
و واهمه دارند و پیش��نهاد صل��ح و مدارا با این رژیم 
را می دهند. لحن و ادبیاتی که مقامات آمریکایی به 
کار می برند، نش��انی از جن��گ و حمله نظامی علیه 
جمهوری اس��امی ایران ندارد، همه کسانی که در 
آمری��کا بر طبل جن��گ می کوبند، نخس��ت به این 
موضوع اشاره دارند که آغازگر حمله نخواهند بود و 

در انتظار آن هستند تا ایران آغازگر جنگ باشد.
البت��ه ای��ن نکت��ه را نباید فرام��وش کرد که 
آمریکایی ها می توانند خودزنی کنند و سپس آن را 
به گردن ایران بیندازند و از این فریب بخواهند که 
جنگی علیه ایران را ش��کل دهند، اما از آنجا که از 
ظرفیت ها و قابلیت های نظامی، دفاعی و تهاجمی 
نیروهای مس��لح ایران آگاه��ی دارند، بعید به نظر 
می رسد که حتی بخواهند از این ترفند کثیف هم 

بهره ببرند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور رژیم آمریکا، مایک 
پومپئو وزیر خارجه، جان بولتون مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید، برایان هوک مسئول اتاق ایران هر چند 
جنگ طلب هستند اما بر این نکته تأکید دارند که 
آمریکا خواهان جنگ با ایران نیس��ت و آغازگر آن 
نیز نخواهد بود اما اگر ایران به نیروهای آمریکایی 

در منطقه حمله کند پاسخ خواهد داد.
در آن سوی ماجرا که جمهوری اسامی ایران 
قرار دارد، با وجود آمادگی در همه نیروهای مسلح 
به خاطر تهدیداتی که از س��وی آمریکا می شویم، 
مس��ئولین سیاس��ی و نظام��ی ایران نی��ز چنین 
سیاس��تی دارند که البته با توجه به این که آمریکا 
درپی بهانه است، سیاست مناسب و منطقی ای از 

سوی مسئولین ارشد نظام اتخاذ شده است.
وضعیت کنونی دو کشور با توجه به نشانه هایی 
که دیده می ش��ود و براس��اس تحلیل های موجود، 
نش��انی از درگیری و جنگ ندارد اما این موضوع را 
نباید دور از ذهن داشت که هیچ چیزی در این دنیا 
مطلق نیست به ویژه درباره آمریکا که نمی توان به 
رفتارهای مقامات آن رژیم اعتماد و اطمینان کرد. 
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سیاستروزاماواگرهایرونقتولیدرابررسیمیکند؛

رونق تولید از مسیر همت متولیان

 اختالف در کاخ سفید
درخصوص ایران جدی است

دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ماه 
مه س��ال ۲۰۱۸ از برجام خارج ش��د. به دنبال 
آن وی احی��ای تحریم ه��ای گذش��ته و وض��ع 
تحریم های مکم��ل علیه ای��ران را اعام کرد و 
افزود کشورهایی که با ایران به همکاری تجاری 

ادامه بدهند نیز شامل تحریم خواهند شد.
بخش��ی از تحریم های آمریکا علیه ایران ۷ 
اوت س��ال ۲۰۱۸ اجرایی ش��د. واشنگتن اعام 
کرد قص��د دارد صادرات نفت ای��ران را به صفر 
برساند و از خریداران نفت ایران خواست از اینکار 
خ��ودداری ورزند. روز ۵ نوامبر تحریم های نفتی 
آمریکا علیه ایران اجرایی ش��د. واش��نگتن ابتدا 
درخصوص کشورهای چین، هند، ایتالیا، یونان، 
ژاپن، کره جنوب��ی، تایوان و ترکیه معافیت های 
موقت از تحریم نفتی اعام کرد اما از روز جمعه 
واردات نف��ت از ایران بط��ور کامل ممنوع اعام 

شده و معافیت های فوق الذکر لغو شد.
اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای از تحریم های 
نفتی و محدودیت های هس��ته ای جدید آمریکا 
علیه ایران ابراز تأس��ف کرد. امضاکنندگان این 
بیانیه، »تاس��ف عمیق« خ��ود را از تحریم های 
مجدد آمریکا پس از خروج این کش��ور از برجام 
ابراز کرده اند. آن ها همچنین بار دیگر تعهد خود 

به برجام را اعام کردند.
در این راس��تا پروفس��ور »جفری کارلینر« 
استاد دانشگاه بوس��تون آمریکا به پرسش هایی 

در همین زمینه پاسخ داده است. 
درپ�یتصمیماخی�رترامپ،ای�االتمتحده
امری�کاتحریمه�ایمرب�وطب�هتأسیس�ات
هس�تهایایرانرااجرامیکند.اینتصمیمرا

چگونهمیتوانارزیابیکرد؟
ه��دف از تحریم ه��ای جدید اعمال فش��ار 
ب��ر ایران ب��رای کاه��ش و یا متوقف س��اختن 
فعالیت ه��ای خ��ود و حمای��ت از متحدانش در 

سوریه، یمن، لبنان و شاید عراق است.
دونال�دترام�پاخیراًگفتهاس�تعربس�تان
سعودیواماراتمتحدهعربیشکافناشیاز
عدمفروشنفتای�رانرادربازارپرمیکنند.

شکافراپرکنند؟آی�اآنه�امیتوانن�دای�ن
عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی 

شاید ظرفیت کافی 
برای جایگزینی 
نفت  ص��ادرات 
داشته  را  ایران 
باشند. اگر آنها 
این کار را انجام 
قیمت  ندهند، 

نفت پس از آخرین اعامیه مربوط به تحریم های 
آمریکا به شدت افزایش خواهد یافت.

وزی�رامورخارجهایراناخی�راًدونالدترامپ
رااز»تی�مB«)ج�انبولتون(ج�داکرد.آیا
شمافکرمیکنیدترامپمتمایلبهمذاکرهبا

ایرانبدوندرنظرگرفتنتیمBاست؟
جان بولتون و مایک پومپئو قطعاً مشتاق تحقق 
سیاست های سخت تر ایاالت متحده امریکا نسبت 
به برخی کش��ورها از جمله کره شمالی، ونزوئا و 
روس��یه هستند که به نظر می رس��د اشتیاق آنها 

نسبت به دونالد ترامپ در این مورد بیشتر است.
ش��اید آنه��ا همچنی��ن خواه��ان اعم��ال 
سیاست های سخت تر ایاالت متحده امریکا نسبت 
به ایران باشند نسبت به آنچه ترامپ علیه ایران 
می خواهد. هرچند که این موضوع چندان روشن 
نیست. قطعاً درست است که ترامپ دوست دارد 
ب��ا ایران مذاکره کند. ش��اید احتم��ال مذاکرات 
بی��ن ترامپ و ای��ران وجود 
جنگ طلبانی  باشد.  داشته 
همچ��ون بولتون و پمپئو 
س��عی دارن��د فضا را 
به سمتی  آمریکا  در 
پی��ش ببرند تا افکار 
آنها  ب��ا  نیز  عمومی 
مهر همرا باشند. 

دیدگاه

برخی شواهد نشان می دهد که ایران در 
چند روز گذشته عالئمی از خود بروز داده 

که ترامپ را وادار به اندیشیدن مجدد 
درباره افزایش تنش نظامی با ایران کرده 

است. دالیل سیاسی گفته شده، کامل ترین 
دلیل برای عقب نشینی ترامپ از تقابل 

نظامی با ایران نیست. او در چند روز اخیر 
با محاسباتی دیگری روبه رو شده است
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آگهى مناقصه عمومى 

اداره امور قراردادها و پیمانها – شهردارى کرج

شهردارى کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکى از روشهاى ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکى معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز 
فیش نقدى به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 

خواهد شد. 3- شهردارى کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- مبلغ 500/000 ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهردارى واریز و رسید آنرا ارائه نمایند.

5- متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید ، بلوار بالل شهردارى کرج طبقه 
هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده 

شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهردارى باقى مى ماند.
8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفى نامه ممهور 

به مهر و امضاى مدیر عامل ، روزنامه آخرین آگهى تغییرات اعضاى شرکت، کد اقتصادى و گواهینامه صالحیت ایمنى معتبر الزامى میباشد.
9- شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهردارى را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 

10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
11- پیشنهادات مى بایست در پاکتهاى مجزا (الف –ب-ج) الك وممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روى پاکت ب و ج تا پایان وقت ادارى روز 

یکشنبه مورخ 98/3/12 به آدرس کرج ، میدان توحید ، بلوار بالل دبیرخانه شهردارى کرج تحویل داده شود.
12-پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 98/3/13 در کمیسیون عالى معامالت شهردارى کرج (دفتر شهردار) راس ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسى و 

کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026 تماس و یا
 به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

درصد غیرنقدى قراردادحداقل رتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح عملیاتردیف

بهسازى و جدولگذارى و پیاده رو 1
سازى شهرك فرهنگیان و الغدیر 
سطح منطقه 7- تا سقف اعتبار

رتبه پنج راه و 6/400/000/000320/000/000
ترابرى

63

سازى 2 رو  پیاده  و  جدولگذارى 
سقف  تا   – هفت  منطقه  سطح 

اعتبار

رتبه پنج راه و 4/200/000/000210/000/000
ترابرى

86

آگهى دعوت به مناقصه عمومى (یک مرحله اى)

   اداره کل نوسازى مدارس استان گیالن 

دوم
بت 
نو

اداره کل نوسازى مدارس استان گیالن درنظر دارد پروژه هاى با مشخصات به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجد شرایط و 
رتبه بندى شده که داراى گواهینامه تشخیص صالحیت معتبر و ظرفیت کارى آزاد میباشند از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir واگذار نماید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه 98/2/30 مى باشد. محل دریافت اسناد مناقصه از دریافت تا تحویل از طریق 

درگاه مذکور انجام خواهد شد. (در ضمن هزینه آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.) 

1- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاربه شرح ذیل تهیه و تسلیم گردد :
الف:ضمانتنامه بانکى

ب: ضمانتنامه هاى صادر شده از سوى مؤسسات اعتبارى غیر بانکى که داراى مجوز الزم از طرف بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران هستند.
ج: وجه نقد به شماره حساب  2173064411006  تمرکز وجوه سپرده بانک ملى 

2- محل تسلیم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : دبیرخانه اداره کل نوسازى مدارس گیالن 
3- تاریخ تسلیم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 98/3/19  تا ساعت 13  

4- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 98/2/30  الى 98/3/2 
5- تاریخ تحویل اسناد: از تاریخ 98/3/4  تا 98/3/19  تا ساعت 14 
6- بازگشایى پاکتهاى مناقصه : تاریخ 98/3/20 ساعت 9 صبح    

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934- 021 دفتر ثبت نام تهران : 02185193768- 02188969737   و دفتر 
ثبت نام استان گیالن 013-33251136 

  نوبت اول 98/2/25  و نوبت دوم 98/2/29  

وزارت آموزش و پرورش
سازمان نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس کشور
اداره کل نوسازى مدارس استان گیالن

منبع تامین اعتبار مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع 
کار (به ریال) 

مبلغ برآورد
 (به ریال)

مدت 
پیمان 
(ماه) 

شهرستان نام پروژه ردیف

ملى- بند م تبصره ه (اسناد خزانه اسالمى با سررسید 
99/2/24) اعتبار= تخصیص=2800 میلیون ریال 
ملى- نقدى : اعتبار= تخصیص=4000 میلیون ریال 

بنیاد برکت- نقدى : اعتبار =تخصیص=7800 میلیون ریال

735,000,000 14,693,907,900 10
فومن تکمیل مدرسه 

6 کالسه فرزانه 
رودپیش

1

جزء 1 ردیف 550000- اسناد خزانه اسالمى سررسید
حداکثر دوساله

اعتبار=تخصیص=1500 میلیون ریال
124,700,000 2,492,451,291

4 رشت تکمیل ساختمان 
آموزشگاه 
سیزده آبان

2

کدخداییاعالمکرد

استانیشدنانتخابات
باعثکاهش

مشارکتمیشود
ایراداتشورارابهمجلسارسالکردیم

صفحه 2

چرامنابعآمریکاییآشکارا
ازفرارجنگیترامپسخنمیگویند؟

ایرانچگونهجایگاهبولتونرا
متزلزلکرد؟

چهپیامپنهانیترامپرا
اینقدرازجنگباایراندورکرد؟

آنتنفروشییاتنفروشی؟

مسافرآستانه:
نبایدبهسلبریتیهااهمیتدادوآنهارابزرگکرد

کارشناس فرهنگی درپی انتقاد افکارعمومی از چالشی به نام »سلبریتی ها« گفت: متأسفانه طی 
س��ال های اخیر ما ش��اهد هستیم که برخی از مردم و رس��انه ها مرتب در مورد اظهارنظر سلبریتی ها 
واکنش نش��ان می دهند، اظهارنظرهایی بی ارزش که بدون دانش و س��واد مطرح ش��ده و این باعث 
می ش��ود که آن ها خود را مهم فرض کنند و روز به روز به دامنه فعالیت های ش��ان وس��عت بخشیده 

شود.
حسین مسافرآستانه افزود: مهمترین نکته ای که ما باید به آن توجه کنیم این است که سلبریتی ها 
یا هنرمندانی که برای عموم محبوبیت زیادی دارند مانند سایر اقشار مردم می توانند نظر خود را در 
رابطه با هر موضوعی بیان کنند اما خوب قطعا این نظرات تخصصی نیس��ت و برخی از نظرات آن ها 

سوء استفاده های فراوانی می کنند که در نهایت می تواند به ضرر جامعه باشد.
مدیرعامل سابق موسسه رسانه های تصویری تأکید کرد: کسی که به عنوان هنرمند محبوب است 
باید بداند از هیچ نظری نس��بت به دیگران برتری ندارد و اگر به دلیل محبوبیت اش نظراتش توس��ط 

دیگران رصد می شود تنها به واسطه شغل هنری است.
مسافرآس��تانه با بیان اینکه نباید به س��لبریتی ها بیش از حد بها داد و آن ها را بزرگ کرد اظهار 
داش��ت: اهمیت دادن به این افراد به هیچ عنوان به صاح جامعه و کش��ور نیست. آن ها می توانند در 
حد معمول که سایر مردم درخصوص مسائل اجتماعی دخالت دارند در این امور دخالت کنند و نباید 

به آن ها اجازه داد که بیش از این کاری انجام دهند.
مدیر مجموعه تئاتر ایرانشهر در پاسخ به این سوأل که به عقیده شما باید چه برخوردی با افرادی 
مانند مهناز افش��ار که برخی معتقدند توئیت او باعث شهادت طلبه همدانی شده است، صورت گیرد 
اظهار داش��ت: اظهارنظر خانم افش��ار از اس��اس غلط بود، اما همانطور که پیش از این اشاره کردم ما 
نبای��د ای��ن افراد را بزرگ کنیم. ما باید حرف او را بش��نویم و به صورت ع��ادی و معمولی از کنار آن 
بگذریم چون مادامی که به آن ها و حرف های ش��ان به��ا می دهیم آن ها را پررنگ می کنیم و به آن ها 

اجازه می دهیم باز هم درخصوص هر مسأله ای اظهارنظر و دخالت کنند.
وی در خاتم��ه این گفت وگو افزود: ما زمانی می توانی��م واکنش های تند در مقابل اظهارنظرهای 
افراد داشته باشیم که انسان ها متخصص و کارشناس حرفی زده باشند و حرف شان واقعا باعث ایجاد 
یک اتفاق در جامعه ش��ود، ما نیازمند عکس العمل های عاقانه و غیرافراطی درخصوص س��لبریتی ها 

سینماپرس هستیم و باید مسئوالن فرهنگی شخصا تدبیری در این خصوص اندیشه کنند. 

اینجاپاریس،بیستوهفتمینشنبهتظاهراتمردمی

اهانتماکرونمردمرا
بهخیابانهاکشاند

صفحه 6


