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با ورود گس��ترده محصوالت صنایع دفاعی ای��ران به بازارهای 
منطق��ه و جهان، جبه��ه جدیدی ب��رای ارتقاء ق��درت نرم و 
جایگاه علمی کش��ور باز می شود که قطعا برای آمریکا و برخی 

کشورهای غربی یک کابوس بزرگ خواهد بود.
مای��ک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز س��ه ش��نبه در توییتی 
به مس��ئله نزدیک ش��دن به زمان لغو تحریم های تسلیحاتی 
اش��اره کرده و نسبت به تمام ش��دن این محدودیت ها و البته 
کاهش برخی محدودیت های رس��می درباره س��فر سرلش��کر 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه نیز هشدار داده است. وی 
در این پیام توئیتری نوش��ته بود: »س��اعت در حال تیک تاک 
کردن اس��ت، زمان باقی مانده پیش از آنکه تحریم تسلیحاتی 
سازمان ملل علیه ایران به پایان برسد و ممنوعیت  سفر "قاسم 
سلیمانی" )فرمانده نیروی قدس سپاه( برداشته شود، به پایان 

نزدیک می شود.«
پمپئو در ادامه خاطرنشان کرده است: ما از متحدان و شرکای 
خود می خواهیم تا فش��ارها علیه رژیم ایران را افزایش دهند تا 

رفتارهای بی ثبات کننده خود را متوقف کند.
البته این توییت نیز خالی از گاف و اش��تباه نبود که مش��خص 
نیست ناش��ی از عصبانیت آمریکایی ها یا ناشی از بی اطالعی 
دولتمردان ش��ان از واقعیت پیش روست. در این توییت که از 
یک فایل با فرمت GIF اس��تفاده ش��ده و به شکل یک تایمر 
معکوس عمل می کند، زمان پایان تحریم ها از روز س��ه شنبه 
۲۲ م��رداد را ۱۵ م��اه و ۸ روز دیگر اعالم ک��رده در حالی که 
زم��ان باقی مانده تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ میالدی ۱۴ ماه و دو روز 

دیگر است.
یکی از بندهای مربوط به توافق هس��ته ای که در سال ۲۰۱۵ 
میالدی بین ایران و ۵ کش��ور یعنی روس��یه، چی��ن، آمریکا، 
فرانس��ه، انگلیس و آلمان که بیش��تر به اس��م برجام شناخته 
می ش��ود مربوط به بحث تحریم های تسلیحاتی ایران بود. از 
بعد از پیروزی انقالب اس��المی تا به امروز ایران تحت ش��دید 
ترین تحریم های تسلیحاتی رسمی و غیر رسمی از طرف اکثر 
کش��ورهای جهان خصوصا دول غربی ب��وده. در جریان توافق 

هس��ته ای قرار ش��د که بعد از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ میالدی 
برابر با ۲۷ مهر ۱۳۹۹ هجری شمس��ی تحریم های تسلیحاتی 
شورای امنیت علیه ایران در بحث واردات و صادرات تسلیحات 

رفع شود.

 آمریکا از چه چیزی می ترسد؟

در م��ارس ۲۰۰۷ میالدی قطعنامه ۱۷۴۷ در ش��ورای امنیت 
به تصویب رس��یده که بر اس��اس آن هر گونه صادرات سالح و 
خدمات مربوط به آن از ایران به خارج از این کش��ور مش��مول 
تحریم می شد. در سال ۲۰۱۰ میالدی نیز قطعنامه ۱۹۲۹ نیز 
مورد تصویب قرار گرفت که بر اس��اس آن صادرات تسلیحات 
متع��ارف به ایران نیز ممنوع ش��د. جالب این جا اس��ت که در 
این قطعنامه از کش��ورهای دیگر خواس��ته شده سعی کنند از 
صادرات اقالمی مثل تس��لیحات سبک انفرادی و موشک های 
ض��د هوایی ک��ه معموال جزو تحری��م ها قرار نم��ی گیرد نیز 
خودداری کنند. هر دوی این تحریم ها به بهانه مس��ائل هسته 

ای ایران بر علیه کشورمان تصویب شد.

در نگاه اول شاید به این نتیجه برسیم که آمریکا نگران است با 
سر رسیدن زمان اتمام تحریم تسلیحاتی ایران نسبت به خرید 
حجم س��نگینی از س��الح اقدام کرده و توازن ق��وا در منطقه 
را بهم بزند. البته در صورت خرید گس��تره تس��لیحات توسط 
کش��ورمان )که قطع��ا در دکترین و برنامه ه��ای نظامی ایران 
جای��ی ندارد( آنها می توانند ب��ا راه اندازی یک کمپین جنگ 
روانی، کشورهای منطقه را به خرید بیشتر سالح از غرب بویژه 
آمریکا ترغیب کنند و در نهایت این ماجرا برای آنها و حامیان 
اس��لحه سازشان، یک سود هنگفت و پنهاد محسوب می شود. 
اما به نظر می رس��د بحث پنهان و اصلی که کمتر به آن توجه 
شده، ترس آمریکا و برخی حامیانش از توان جمهوری اسالمی 

ایران در صادرات سالح و درآمد زایی است.
ام��ا چرا آمریکا از ای��ن توانایی نگران اس��ت؟ از زمان به روی 

کار آمدن ترامپ در کاخ س��فید و خروج این کش��ور از پیمان 
برجام، شاهد به کار بردن لفظ فشار حداکثری از طرف مقامات 
آمریکای��ی هس��تیم. طبیعتا ن��گاه اصلی آنها در بخش فش��ار 
حداکثری، مسئله اقتصادی اس��ت که به دنبال محدود کردن 
ف��روش نفت توس��ط ایران و البته نق��ل و انتقال پول به داخل 
کشور ما هس��تند. این مس��ئله می تواند به اقتصاد و معیشت 
مردم فش��ار وارد کرده و در عین حال باعث بروز نارضایتی در 
داخل ایران ش��ود که خوش��بختانه با برنامه ریزی های صورت 
گرفته، این راهبرد به نتیجه نرسیده و قطعا در ماههای آینده، 

فشار آن نیز کمتر خواهد شد.
در عین حال برخی از کارشناسان این تحریم ها را یک توفیق 
اجب��اری برای ای��ران می دانند که به رویای چندین س��اله در 
خصوص جدا ش��دن از پول نفت برای اداره کشور برسد. در هر 
صورت با افزایش فش��ارها به ایران در بخش نفتی ایران مجبور 
ش��ده به س��مت راه های جایگزین برای تامین درآمد برود که 
با توجه به توان و س��اختار فنی موجود در بخش دفاعی، یکی 
از این منابع می تواند صادرات تس��لیحات و خدمات مربوط به 

آن باشد.

 برای صادرات چه داریم؟
در س��الهای بعد از تمام ش��دن جنگ تحمیلی و به راه افتادن 
صنای��ع دفاعی بوم��ی در ایران، صادرات نظامی کش��ورمان با 
محصوالتی مثل مهمات و تس��لیحات س��بک آغاز ش��ده و در 
دوره هایی، بر اساس آنچه اعالم شده بود چیزی نزدیک به ۴۰ 
الی ۵۰ کشور دنیا محصوالت مختلف ایرانی را خریداری کرده 
ان��د که در این میان می توان به سیس��تم های اپتیک، تفنگ 
های تک تیرانداز، موش��ک های ض��د زره و هواپیماهای بدون 
سرنشین اش��اره کرد. خوش��بختانه دوره تحریم های سنگین 
علیه ایران مصادف با دوره ش��کوفایی صنایع نظامی ایران شده 
و در این س��الها که غربی ها تالش کرده اند کش��ورمان حضور 
رس��می در این بازار نداش��ته باش��د، محصوالت خوب ایرانی 

وارد خدمت نیروهای مس��لح ش��ده و س��پس با بروز درگیری 
ها در س��وریه و ع��راق فرصتی پیش آمد تا تس��لیحات ایرانی 
خصوص��ا در بحث پرنده های بدون سرنش��ین، سیس��تم های 
اپتیک و تس��لیحات انفرادی وارد میدان عمل شوند به صورت 
جدی در برابر دشمنان امتحان شوند که همین موضوع، باعث 
اقبال کش��ورهای منطقه و عالقمند به استقالل از فروشندگان 
مرسوم در دنیا شده چراکه سالح های ایرانی با قیمت مناسب 
و کارایی در برابر دشمنی مسلح همچون داعش، امتحان خوبی 

پس دادند.
ب��ه عنوان مثال تس��لیحات ضد زره ایرانی مثل موش��ک های 
دهالویه و طوفان س��ابقه بسیار درخش��انی در نابودی اهداف 
مختلف در برابر گروه های تروریس��تی دارن��د. امروزه با توجه 
به حجم باالی اس��تفاده از موش��ک های ضد تانک، بازار بسیار 
گس��ترده ای در س��طح جهان برای خرید این نوع تس��لیحات 

ایجاد شده است.
در عین حال، امروزه بازار بس��یار رو به گسترش��ی برای پرنده 
های بدون سرنش��ین به خصوص نمونه های مس��لح آن وجود 
دارد. پهپ��ادی مثل مهاجر ۶ یا ابابیل به همراه مهمات هدایت 
ش��ونده قائم را می ت��وان یک ترکیب ایده آل برای بس��یاری 
از کش��ورهای دنی��ا خصوصا در مناطق کمتر توس��عه یافته یا 
کش��ورهایی با توان مالی کمتر در نظر گرفت. لذا به نوعی می 
ت��وان پهپادها را یک��ی از پر امیدترین محص��ول دفاعی ایران 
ب��رای بازار صادرات در نظر گرفت. ایران پیش از این نمونه ای 
از پهپادهای خود را به کش��ورهای دیگر صادر کرده و صحبت 
های��ی مبنی بر صادرات پهپادها به برخی دیگر از کش��ورهای 

آمریکای التین نیز بوده است.
راکت های سری فجر هدایت شونده از دیگر گزینه های بسیار 
جذاب برای صادرات تس��لیحاتی ایران اس��ت. امروزه بسیاری 
کش��ورها به دنبال افزایش دقت راکت های مورد اس��تفاده در 
س��ازمان رزم توپخانه خود هستند و برخی کشورهای محدود 
در حال ارائه راکت های هدایت ش��ونده در این بخش هستند 
و با دریافت این س��فارش ها در کنار ایجاد اشتغال مستقیم و 
غیر مس��تقیم در س��طح صنایع دفاعی و ش��رکت های تابعه و 
نیروهای دانش��گاهی، حجم قابل توجهی از ارزآوری به صورت 
قابل اطمینان و ادامه دار برای کش��ور ایجاد می ش��ود که گام 
بس��یار مهمی برای مقابله با سیاست فشار حداکثری آمریکا به 

حساب می آید.
همچنین مس��ئوالن وزارت دفاع کش��ورمان در دولتهای قبل 
نیز صراحت��ا اعالم کرده بودند که تع��دادی از رادارهای بومی 
به برخی کش��ورها صادر می ش��ود. در میان آمارهای خارجی 
نیز می توان به توضیحات "موسس��ه بین المللی مطالعات صلح 
اس��تکهلم" موسوم به "س��یپری" اش��اره کرد که اعالم داشته 
صنایع دفاعی ایران بین س��ال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ دس��تکم 
۲۰۰ میلیون دالر س��الح و تجهیزات ص��ادر کرده اند. طبیعی 
است با ورود گسترده محصوالت با کیفیت صنایع دفاعی ایران 
به بازارهای منطقه و جهان که اکنون برچسب غیرقانونی بودن 
هم نمی تواند بر آن الصاق ش��ود، جبه��ه جدیدی برای ارتقاء 
ق��درت نرم و ارتقاء جایگاه علمی و فناوری کش��ورمان باز می 
شود که قطعا برای آمریکا و برخی کشورهای غربی یک کابوس 
بزرگ خواهد بود و حاال آن روزش��مار منتشره در توییتر پمپئو 
بیش از گذشته، خواب راحت را از چشمان آنها می رباید؛ فقط 

۱۴ ماه دیگر ... مشرق

گزارش

دولت به تنهایی نمی تواند بار حوزه آموزش را به دوش بکشد
رئیس فراکس��یون امید مجلس گفت: بخش دولتی ب��ه تنهایی نمی تواند تمامی 
بار حوزه آموزش کش��ور را به دوش بکش��د و باید با نگاه مثبت از حضور بخش 

خصوصی در این حوزه استقبال کرد.
محمدرض��ا عارف رئیس فراکس��یون امی��د مجلس در دیدار با اعضای ش��ورای 

هماهنگی موسس��ان مدارس غیردولتی شهر تهران با ذکر تاریخچه کارکرد بخش 
غیردولت��ی از ابت��دای انقالب تاکن��ون وتاثیرگذاری قابل توجه ای��ن بخش در حوزه 

فرهنگ وآموزش بر حمایت ارکان نظام به ویژه مجلس شورای اسالمی از توسعه فعالیت 
بخش غیردولتی آموزش و پرورش تاکید کرد.

رئیس فراکسیون امید در پایان بر لزوم اطالع رسانی گسترده شورای موسسان مبنی بر 
ارائه عملکرد وبیان ویژگی تاثیرگذار بخش غیردولتی در سطح جامعه را با هدف آگاهی 

بیشتر مسئوالن ومردم تاکید کرد.  فارس 

آیت اهلل جنتی خواستار پایان فشار ها بر شیخ زکزاکی شد
دبیر شورای نگهبان با اشاره به فشار های وارده به شیخ زکزاکی عالم نیجریه ای و 

خانواده اش، خواستار پایان یافتن این فشار ها و مداوای کامل او شد.
آیت اهلل احمد جنتی در جلسه شورای نگهبان با تبریک به مناسبت اعیاد مبارک 
قربان و غدیر گفت: این اعیاد از جمله مهم ترین اعیاد اسالمی است که امیدواریم 

مردم از فرصت معنوی این اعیاد استفاده و بهره برداری کافی را بکنند.
وی با اشاره به برگزاری پرشور مراسم دعای عرفه در سراسر کشور افزود:

 الحمداهلل در مراسم روز عرفه امسال مردم به ویژه جوانان حضور پر رنگی داشتند.
آی��ت اهلل جنتی با قدردانی از رس��انه ملی برای پوش��ش خوب مراس��م دع��ای عرفه، از 
مسئوالن این رسانه خواست با توجه به اهمیت این دعا و مضامین مهم آن، پیش از فرا 

رسیدن روز عرفه در تشریح و تببین معارف بلند این دعا، کوشا باشند. 
 شورای نگهبان 

ائتالف سازی در منطقه راه به جایی نمی برد
رئیس کمیته هس��ته ای مجلس گفت: ائتالف س��ازی دش��منان در منطقه بیشتر 
جنبه روانی و تبلیغاتی دارد اما تجربه نش��ان داده اس��ت که اقدامات آن ها راه به 
جای��ی نمی برد. محمدابراهیم رضایی درباره تالش آمریکا و رژیم صهیونیس��تی 
برای ایجاد ائتالف در خلیج فارس،گفت: این ائتالف بیشتر جنبه روانی و تبلیغاتی 

دارد اما تجربه نشان داده است که اقدامات آن ها راه به جایی نمی برد.
وی افزود: پس از سقوط پهپاد فوق پیشرفته آمریکا و توقیف نفتکش انگلیس، آنان به 

حالت استیصال افتادند و به تصور خودشان با این ائتالف می خواهند پاسخ تذکرات قاطع 
نیروهای دفاعی کش��ورمان را دهند اما ایران تحت هیچ ش��رایطی در مقابل آنان از خود 
نرمش��ی نشان نمی دهد. رضایی با بیان اینکه هیچ کشوری جرات تجاوز به ایران را ندارد 
گفت: بر این اساس برای جمهوری اسالمی هیچ اهمیتی ندارد که کشورهایی چون آمریکا 

و رژیم صهیونیستی چه سروصدایی در منطقه یا سایر نقاط جهان می کنند.  مهر

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: ایران مقتدرانه از منافع ملی خود در آب 
های سرزمینی و هرجا که منافع ملی اقتضا کند دفاع می کند و در این خصوص 

با کسی شوخی ندارد. 
غالمرضا جاللی رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کشور در گفتگویی با تبریک 
سالروز پیروزی حزب اهلل لبنان در جنگ ۳۳ روزه، اظهار داشت: ۲۳ مرداد ماه 
به عنوان سالروز مقاومت اسالمی نامگذاری شده است اما آنطور که باید و شاید 

این روز عزیز مورد توجه قرار نمی گیرد.
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه زمانی اسرائیل غاصب 
در جنگ ش��ش روزه کشورهای عربی را درهم کوبید، گفت: حزب اهلل لبنان به 
عنوان یک جنبش شیعی کوچک کار خود را آغاز کرد اما با نصرت الهی و ایمان 
و اعتقاد راسخ رهبرانش، این جنبش امروز تبدیل به یک قدرت بازدارنده برای 

لبنان و حتی منطقه شده است.
وی با بیان اینکه به نظرمن امنیت لبنان امروز به دلیل اقتدار حزب اهلل اس��ت، 
افزود: اگر حزب اهلل نبود اسرائیل غاصب امنیت لبنان را به مخاطره انداخته بود.  
جاللی با تمجید از ش��جاعت و رهبری هوشمندانه سیدحسن نصراهلل دبیرکل 
ح��زب اهلل لبنان گفت: بصیرت، ش��جاعت، قاطعیت و ایمان ب��ه نصرت الهی، 

سیدحسن نصراهلل را تبدیل به مرد اول جهان عرب کرده است.
وی با تاکید بر اینکه جریان مقاومت پیروز جنگ اراده هاس��ت، گفت: دش��من 
ت��الش دارد تا عنصر مقاومت و ایس��تادگی ملت های منطقه را تضعیف کند و 

خود را دست برتر نشان دهد در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
جاللی با اشاره به اینکه با پیروزی انقالب اسالمی ایران، روند تحوالت منطقه ای 

برهم خورده و معادالت به نفع ملت های آزاده و به ضرر استکبار جهانی در حال 
پیش��روی است، افزود: به نظر ما اسرائیل غاصب مظهر تروریسم سازمان یافته، 
خباثت و ظلم و س��تم بر مردم منطقه اس��ت و  تنها توانایی این رژیم »کودک 
کشی«اس��ت.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به برخی زمزمه ها 
مبنی بر حضور ناوهای اسرائیلی در خلیج فارس تحت ائتالف آمریکا، ادامه داد: 
ایران مقتدرانه از منافع ملی خود در آب های سرزمینی و هرجا که منافع ملی 
اقتضا کند دفاع می کند و در این خصوص با کسی شوخی ندارد. جاللی با تاکید 
بر اینکه آمریکایی ها به دنبال برهم زدن امنیت خلیج فارس هستند، بیان کرد: 
ایران به دنبال توسعه امنیت جمعی در منطقه است و این مهم را در چارچوب 
همکاریهای مشترک با همسایگان در راستای منافع مشترک تلقی و در همین 
چارچوب پیگیری میکند.این فرمانده ارش��د نظامی با تاکید بر اینکه اس��رائیل 
غاص��ب، منبع ناامنی در جنوب غرب آسیاس��ت، گفت: حال چگونه این مولود 
نامشروع قرار است امنیت در خلیج فارس را تامین کند؟! البته اگر دشمنان به 
دنبال جنگ افروزی هستند بدون شک از سربازان دلیر ما پاسخ محکم و کوبنده 
ای دریاف��ت خواهند کرد چنانکه پیش از این اقتدار ما را دیدند. وی ادامه داد: 
اسرائیلی ها اگر واقعا توانایی تامین امنیت دارند به نظرم در گام نخست امنیت 
خ��ود را در برابر رزمندگان مقاومت در فلس��طین و لبن��ان تامین کنند!رئیس 
س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور در پایان تاکید کرد: استنباط ما این است که 
آمریکا در تشکیل یک ائتالف واقعی در منطقه علیه ایران شکست خواهد خورد 
و در مقابل آن ائتالف ملت های آزاد منطقه تحت لوای مقاومت امنیت جنوب 

غرب آسیا را تامین می کند.  مهر

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

ایران در دفاع از منافع ملی با کسی شوخی ندارد

توان موشکی را حفظ خواهیم کرد
جنجال های گس��ترده ای که در مورد توان موش��کی 
جمهوری اس��المی ب��ه راه انداخته می ش��ود، به دلیل 
خش��م و کینه ای اس��ت که از این عامل اقتدار در دل 

دارند.
ما موش��ک داریم و موش��ک های ما بسیار دقیق است 
و اه��داف مورد نظر را از فاصله ی ه��زاران کیلومتری 
ب��ا دق��ت باال هدف ق��رار می دهد و ای��ن توانایی را با 
قدرت حفظ خواهیم کرد و با قدرت هم آن را افزایش 
خواهیم داد. »ایمان، حیا و اخالق جوانان« و همچنین 
»روحی��ه ی جهاد و مقاومت در ملت«، از دیگر عوامل 
اقتدار هس��تند و به همین علت است که به روحیه ی 
مقاومت و جهاد، تهمِت »خشونت و تندروی« می زنند 
و متأسفانه برخی هم این ادبیات استعماری را در داخل 
تکرار می کنند. بس��تر امنیت برای هر کشوری، الزم تر 
و مهم تر از هر چیزی اس��ت، زیرا اگر امنیت نباش��د، 
پیش��رفت علمی و اقتصاد هم وجود نخواهد داش��ت.  
امروز جمهوری اس��المی ایران، دولِت مقاومت اس��ت 
و دولِت مقاومت یعنی تس��لیم زورگویی نش��دن و در 
موضع اقتدار، ایستادن. دولِت مقاومت دارای سیاست، 
اقتصاد، نیروهای مسلح، تحرک بین المللی و منطقه ی 
نفوذ وس��یع اس��ت. »ما، بعد از این  هم، تا آنجایی که 
بتوانیم و ب��ا همه ی هّمتمان، با همه ی تالش��مان ، با 
همه ی اس��تعداد نیروی انسانی  مان که کم هم نیست، 
در راه افزای��ش قدرت بازدارندگی پیش خواهیم رفت 
و آن را به کار خواهیم گرفت، برای اینکه دش��من به 
فکر تع��ّرض نیفتد و بداند که اگرچنانچه تعّرض کرد، 
ضربه ی محکمی خواهد خورد، واکنش سختی خواهد 
دید. « » ما در یک منطقه  پر از تشّنج و در یک دنیای 
پر از ناآرامی، توانس��ته  ایم محیط امنی را برای کشور 
خودم��ان به وجود بیاوریم...می خواهند این را از ملّت 
ب��زرگ ایران بگیرند. « ما باید مش��کالت اقتصادی را 
حل کنیم و اقتصاد مقاومتی؛ تولید ملّی و اشتغال راه 

حل این مشکل است.

سخنرانی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه امام حسین )ع(
1396/2/20

مخاطب شمایید

آگهى دعوتنامه مجمع عمومى عادى 

شرکت تعاونى درشرف تاسیس به نمایندگى 
حسین شریف آهى

تعاونى جهت حضور  عضو  افراد  از  بدینوسیله 
مورخ  یکشنبه  روز  در  مجمع،  جلسه  در 
به  الزمان  صاحب  مسجد  در   1398/06/03
آدرس: دماوند- شهر آبعلى- احمدیه- مسجد 

صاحب الزمان دعوت بعمل مى آید.
ساعت جلسه مجمع: پس از نماز مغرب و عشاء
دستورجلسه: صورتجلسه مجمع عمومى

تاریخ انتشار: 1398/05/24

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/2

مدیر شهردارى منطقه سه کاشان، سید محمد متشکره

ول
ت ا
نوب

شهردارى منطقه سه کاشان 

شرح  مطابق  سه  منطقه  معابر  زیرسازى  عملیات  مناقصه:  موضوع 
خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 200/000/000 (دویست میلیون ریال) 
به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل شش ماهه با سپرده نقدى 

در وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
و  پیمان  اداره  از   98/6/7 تاریخ  تا  حداکثر  اسناد  دریافت  مهلت 
و   98/6/9 تاریخ  تا  حداکثر  پیشنهادات  قبول  مهلت   ، رسیدگى 
بازگشایى پاکتها در مورخ 98/6/11 در محل شهردارى کاشان خواهد 

بود.
-هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  -کلیه 

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55241329- 031

موشک ها و پهپادهای ایرانی به جنگ 
وند »فشار حداکثری« می ر

رمزگشایی از علت ترس آمریکا بابت پایان تحریم های تسلیحاتی

هتاکی روزنامه نگار سعودی 
محمد آل الشیخ، روزنامه نگار سعودی همسو با 
حکومت آل سعود لب به اهانت و توهین به مردم 
فلسطین گشود و با انتشار پست هایی سراسر توهین در 

صفحه اینستاگرامش نوشت:
»فلس��طینی ها ]آوارگان فلس��طینی[ وبال گردن همه 
کسانی هستند که از آنها میزبانی می کنند. اردن از آنها 
میزبانی کرد س��پتامبر س��یاه اتفاق افتاد. لبنان از آنها 
میزبانی کرد جنگ داخلی رخ داد. کویت از آنها میزبانی 

کرد به سربازان صدام تبدیل شدند. 
ح��اال هم آنه��ا تریبون های خود را ب��رای توهین به ما 
و ان��کار مواضع ما به کار گرفته ان��د؛ آنها را فقط ارتش 
اس��رائیل می شناس��د.« آل الش��یخ در توییت  دیگری 
نوشت، »آش��وب و تظاهراتی که حماسی ها در حج راه 
انداختند، قطری ها پش��تش ایستاده اند. باید سگ های 
حماس س��ال آینده از زیارت منع شوند... بهتر است به 
همان کش��ورچه ]قطر[ بروند و همانجا حج ش��ان را به 

جا آورند«.

سیاست مجازی

با ورود گس���ترده محصوالت با کیفیت 
بازاره���ای  ب���ه  ای���ران  صنای���ع دفاع���ی 
منطق���ه و جه���ان ک���ه اکنون برچس���ب 
غیرقانون���ی ب���ودن ه���م نم���ی توان���د بر 
آن الصاق ش���ود، جبه���ه جدیدی برای 
ارتقاء قدرت نرم و ارتقاء جایگاه علمی 
و فن���اوری کش���ورمان باز می ش���ود که 
قطع���ا برای آمریکا و برخی کش���ورهای 
غرب���ی یک کاب���وس ب���زرگ خواهد بود 
و حاال آن روزش���مار منتشره در توییتر 
پمپئ���و بیش از گذش���ته، خواب راحت 

را از چشمان آنها می رباید.
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