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ه��ر چند که کرون��ا وی��روس و مقابله ب��ا آن به 
اصلی ترین مس��اله جهان مبدل شده و جمهوری 
اس��امی ایران نیز از این قاعده به دور نمی باشد، 
اما در کنار آن توجه به برخی مس��ائل و تجربه ها 
می تواند هم مانع از تکرار اش��تباهات محاس��باتی 
گ��ردد و هم راهنمایی برای مقابله با کرونا و البته 
پیامدهای آن باشد. یکی از مسائل مطرح سالهای 
اخیر کشور را مساله برجام تشکیل می دهد. توافقی 
که در سال 1394 میان جمهوری اسامی ایران و 
گروه 1+5 امضا شد تا به گفته امضاءکنندگان در 
قبال برخی تعهدات ایران، زمینه ساز رفع تحریم ها 
ش��ود. برجام در حالی پنجمین س��الش را سپری 
می کند که دو سال پیش در چنین روزهایی )18 
اردیبهشت 1397( آمریکا رسما خروج از برجام را 
اعام کرد. اکنون دو س��ال از آن خروج می گذرد 
در حالی که ارزیابی روند این دو س��اله چند نکته 

درس مهم را با خود دارد. 
نخس��ت در چارچوب اجرای تعهدات برجام است 
که طرف های غربی برجام رس��ما نشان دادند که 
هیچ اراده ای برای دوری از آمریکا و اجرای تعهدات 
برجامی ندارند و تا به امروز نیز جز چند تراکنش 
معدود در قالب اینس��تکس که البت��ه برای اقام 
دارویی بوده- که هرگز نیز جزو تحریم ها نبوده- 
کارکرد دیگری نداش��ته است. روندی که موجب 
شد ایران طی 5 گام تعلیق تعهدات برجامی را در 

برابر بدعهدی طرف مقابل اجرا نماید.
اکنون نی��ز در حالی آمریکا به دنبال آنچه تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایرن می نامد، است که اروپا 
همان روند س��کوت و همراهی پنهان و آش��کار را 
اجرا می کند. بر این اس��اس می توان گفت که در 
بند اجرای تعه��دات برجامی قبل و بعد از خروج 
آمری��کا اتف��اق خاص��ی روی ن��داده و محور آن 

همچنان بی تعهدی طرف غربی بوده است.
 دوم آنک��ه در عرص��ه داخلی کش��ور دو رویکرد 
تقریبا متضاد مش��اهده می ش��ود ک��ه جای تامل 
اس��ت. بخش��ی از این رویکرد تکیه بر اصل تکیه 
برظرفیت های داخلی بوده اس��ت که محور آن را 
نیز چشم برداشتن از کدخدا و خروج آن از برجام 
است. نتیجه این رویکرد را در عرصه های مختلف 
می توان مشاهده کرد که دستاوردها در حوزه نانو 
و دانش بنیان نمودی از آن است. در حوزه دفاعی 
نیز کشور توانسته دس��تاوردهای بسیاری در این 
دو س��ال رقم زند که ارسال ماهواره نظامی نور به 
فضا نمودی از این کارکرد اس��ت. نکته مهم آنکه 
با تکیه بر همین تفکر بوده که با ش��یوع کرونا در 
کش��ور، زنجیره های اقداماتی برای تامین نیازهای 
بهداشتی و دارویی کشور صورت گرفت. در حالی 
که بس��یاری از کش��ورها حتی اروپ��ا و آمریکا با 
بحران تامین نیازهای بهداش��تی همچون ماسک 
مواجه ش��ده  اند، ایران توانست سریعا کاستی ها را 
رف��ع  و حتی به صادرکننده مبدل گردد. اگر قرار 
بود که چش��م به خارج و توافقات و مذاکره داشته 

باشد، قطعا این دستاوردها رقم نمی خورد. 
بخش دیگر رویکردها را در قالب مدیریت غیرمولد 
و ش��اید با چشم داشت به خارج می توان مشاهده 
ک��رد. آنجایی که تم��ام ضعف ه��ای مدیریتی، با 
تحریم توجیه ش��د؛ نظیر آنچه در بخش حمایت 
از بخش های کش��اورزی و دامی کش��ور مشاهده 
می شود که از یک س��و افزایش بی رویه قیمت ها 
برای مصرف کننده ایجاد ش��ده و از س��وی دیگر 
کش��اورز و دامدار از این وضعیت افس��ار گسیخته 
قیمتها بهره ای نبرده اند. صنایع خودروسازی نیز 
نم��ودی دیگر از این وضعیت اس��ت که هر روز با 
عن��وان تحریم و یا س��لطه دالالن بر بازار خودرو، 
قیمتها افزایش نجومی یافته است حال آنکه قطعا 
وقتی کش��ور توان ساخت موتور موشک و ماهواره 
را دارد توان س��اخت قطعه های خودرو را دارد و 
س��وال اینجاست که چرا خودروسازان تن به بهره 

گیری از این توانایی نمی دهند؟
 متاس��فانه این ن��گاه دالالنه به عرص��ه اقتصادی 
کش��ور در کنار چالش��های اقتصادی، موجب تلخ 
شدن کام مردم از دستاورد عظیم کشور در عرصه 
های مختل��ف حتی در مبارزه با کرونا اس��ت که 
البته موجب سوء اس��تفاده دشمنان برای نمایش

سیاه و سفید یک کارنامه
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سیاست روز بی سر و سامانی بازار خودرو را بررسی میکند؛
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والدت باسعادت کريم اهل بيت، امام حسن مجتبی)علیه السالم( مبارک باد. 

شب زلزله ای تهران
بامداد جمعه در زمانی که پاس��ی از ساعت 12 شب گذشته بود، یکبار دیگر زلزله تهرانی ها را 
غافلگیر کرد. زلزله 1/5 ریش��تری نه تنها تهران را لرزاند بلکه چندین شهر دیگر را نیز به لرزه 

در آورد و برای چندمین بار هشدار خود را به مردم و مسئولین داد!
از بامداد جمعه تاکنون همه دستگاه ها و سازمان های مرتبط به مسائل حوادق و بحران در آماده 

باش هستند تا اگر خدای ناکرده زلزله بزرگتری رخ داد وارد عمل شوند.
خوشبختانه زلزله بامداد جمعه ویرانی و خساراتی در پی نداشت اما متأسفانه دو نفر از هموطنان 

به خاطر ترس هنگام فرار از خانه جان باختند و تعدادی نیز مجروح شدند.
از هم��ان زم��ان وقوع زلزله عاوه بر آماده باش س��تاد بحران، وزارت کش��ور، اورژانس، نیروی 
انتظامی و دیگر دستگاه های، نیروهای مسلح نیز همچون گذشته با دستور فرماندهان خود در 
ش��رایط آماده باش قرار گرفتند تا در صورت لزوم به یاری بش��تابند. نکته قابل توجه در وقوع 
زلزله واکنشی است که مردم از خود بروز می دهند. بسیاری از مردم زمانی که زلزله را احساس 
می کنند، سراس��یمه قصد خروج از حانه را دارند که همین واکنش خود باعث تلفات می شود. 
البته در میان مردم هس��تند افرادی که بی توجه به زلزله در ختنه می مانند و نس��بت به آن 
بی توجه هس��تند. ازدحام خودروها در خیابان ها و صف های طوالنی در پمپ بنزین ها، مسئله 
دیگری است که نیازمند بازنگری و مدیریت حوادثی چون زلزله است. قطعاً زمانی که مردم با 
خودروهای خود خیابان ها را مس��دود می کنند، اگر در نقطه ای خسارتی که باعث تلفات شده 
باش��د، حضور گروه امداد و نجات با مش��کل جدی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر اگر در پی 
زلزله اول زلزله دیگری با قدرت بیش��تر اتفاق بیفتد، حضور مردم با خودروهای خود در پمپ 
بنزین ها، بسیار خطرناک است چرا که احتمال آتش سوزی نیز وجود دارد. پس از وقوع زلزله 
اصلی، چندین پس لرزه نیز به ثبت رسید. مهمترین نکته در حادثه زلزله، حفظ آرامش از سوی 
شهروندان است، نقاط ایمن خانه را بشناسند و پناه در آن بگیرند و آموزش الزم را به فرزندان 
خود ارائه دهند. در شرایطی که ویروس کرونا نیز در همچنان وجود دارد و باید برای جلوگیری 
از ابتا، مس��ائل بهداشتی را نیز رعایت کرد، اما مردم بی توجه به توصیه ها، با حضور و ازدحام 
خود در بوستان ها، کوچه ها و خیابان ها،  از ترس زلزله نسبت به ویروس کرونا بی توجه شدند. در 
هر صورت تهران  بر روی چندین گسل قرار دارد که گسل »مشا« یکی از آن گسل هایی است 

که بامداد جمعه فعالیت خود را نشان داد.
مرادی رئیس مرکز لرزه نگاری کشور در باره زلزله بامداد جمعه گفت: گسل ُمشا در ۶ کیلومتری 
دماوند فعال شده است. زلزله در 7 کیلومتری زمین اتفاق افتاد و به نظر می رسد یکی از دالیل 
شدت زلزله عمق کم آن باشد. سال ها است که درباره زلزله تهران بحث و گفت وگو می شود اما 
نتیجه ای از آن به دس��ت نمی آید. س��اخت و سازهای بی رویه بر روی گسل های تهران یکی از 

اشتباهاتی بود که در چندین سال گذشته صورت گرفت. 
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تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/02/20 مى باشد.
پنج شنبه  روز  از سایت: ساعت 16  مناقصه  زمانى دریافت  مهلت 

مورخ 1399/2/25
مورخ  شنبه  سه  روز   12 ساعت  پیشنهاد:  ارائه  زمانى  مهلت 

1399/3/6
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1399/3/7
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
کرج  آدرس:  الف:  هاى  پاکت  ارائه  و  مناقصه  اسناد  خصوص  در 
آموزش  مرکز   ، همت  شهید  خیابان   ، ماهدشت  جاده   5 کیلومتر 
عالى امام خمینى (ره) و تلفن: 09190359029 جناب آقاى مهندس 
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باشد.
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قالیباف: 
هیچ کس و هیچ جریانی بدون 
خدمت به مردم موفق نخواهد شد
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کریمی:
هیئت رئیسه مجلس مانع قرائت 

تفحص از قاچاق کاال و ارز شده است
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