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مقاومت به مناسبت سالگرد 
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جه��ان درگیر کرونا وی��روس و قربانیان بی 
شمار آن اس��ت، اما گویی برای دولتمردان 
آمریکا اولویت های دیگری به جز جان مردم 
اهمیت دارد. اولویت هایی که بخشی از آن را 
کمک همه جانبه به رژیم صهیونیستی برای 
اشغال کرانه باختری و اراضی اردن و بخش 
دیگر آن را حمایت از تروریس��م در عراق و 
تروریس��م برای باج گیری از منطقه تشکیل 
می ده��د. در این میان اولوی��ت دیگری نیز 
مشاهده می شود که البته سکوت اروپایی ها 
نیز نش��انه همراهی آنان با این اولویت است 
ک��ه مح��ور آن را کلی��د واژه تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران تشکیل می دهد.
 از ترامپ و پومپئو گرفته تا س��خنگوی کاخ 
سفید و وزارت خارجه آمریکا تا خزانه داری 
آمریکا و سناتورها و محافل رسانه ای آمریکا 
تاکید دارند که هدف اصلی آنها مقابله با لغو 
تحریم تسلیحاتی ایران است. براساس برجام 
و قطعنام��ه 2231 ش��ورای امنیت در پاییز 
امسال تحریم های تسلیحاتی ایران برداشته 
ش��ده و ایران حق خرید و فروش تسلیحات 

نظامی خواهد داشت.
 اینکه آمری��کا از این طراحی چه اهدافی را 
دنب��ال می  کند را می ت��وان همان چارچوب 
تحریم��ی و دش��منی آمری��کا ارزیابی کرد 
ام��ا نکت��ه قابل توج��ه، برخ��ی تحلیل ها و 
موض��ع گیری ه��ا مبن��ی بر ل��زوم پذیرش 
خواس��ت آمریکا برای جلوگیری از تش��دید 
تحریم هاس��ت. برخ��ی این ن��گاه را مطرح 
می س��ازند که با توجه به ش��رایط اقتصادی 
کش��ور در دوران کرون��ا و نی��ز خودکفایی 
تس��لیحاتی کش��ور و حتی به��ره گیری از 
تمدید تحریم تسلیحاتی برای کاهش تنش 
در منطق��ه، بهتر اس��ت با خواس��ت آمریکا 
همراهی کرد تا از تحریم های بیش��تر علیه 
کشور جلوگیری شود. پیروان این دیدگاه در 
داخل و خارج از کشور پذیرش گزینه »بد« 
در مقاب��ل »بدتر« را محور چنین رویکردی 
عن��وان می کنند و تاکید دارند که این اقدام 
برای نجات کش��ور از تحریم و فش��ار بیشتر 
ضروری است. این دیدگاه ها در حالی مطرح 
می ش��ود که نگاهی ریش��ه ای به لغو تحریم 
تس��لیحاتی ایران و تسلیم نش��دن در برابر 
فش��ار آمریکا نکات��ی قابل توجه را نش��ان 
می دهد. نخست آنکه لغو تحریم تسلیحاتی 
یعنی ورود ایران به بازار فروش تس��لیحات 
که می تواند درآمد قابل توجهی برای کشور 
به همراه داشته باشد دوم آنکه لغو تحریم و 
انجام قراردادهای تس��لیحاتی این پیام را به 
جه��ان دارد که ارتباط با ای��ران، امری آزاد 
است و لذا می تواند تجارت و روابط اقتصادی 
کش��ورها در س��ایر ابعاد با ایران را به همراه 
داش��ته باشد. در اصل این لغو تحریم، نوعی 
اطمینان خاطر از جمهوری اسالمی در برابر 
بمب��اران خبری غرب که س��عی دارد ایران 
را تدی��د امنیت جهان معرف��ی کند، ایجاد 
می نماید ک��ه قطعا در شکس��تن تحریم ها 
موثر است.  سوم آنکه لغو تحریم تسلیحاتی 
یعنی شکس��ته ش��دن ی��ک جانب��ه گرایی 
آمریکا در جهان و این یک دستاورد بزرگ با 
کارکردهای اقتصادی و سیاس��ی برای ایران 
است. تمدید تحریم تسلیحاتی یعنی شکل 
گیری برجام به س��بک آمریکایی که بدعتی 
خطرن��اک را ایج��اد می کند ک��ه نتیجه آن 
تحریم های بیش��تر و ثبت برجام های جدید 
به خواست آمریکاست که زمینه ساز تشدید 

تحریم ها خواهد شد.
 بر این اس��اس می توان گفت که لغو تحریم 
تس��لیحاتی ای��ران نه تنها موج��ب افزایش 
تحریم ها نمی ش��ود بلکه مولفه ه��ای برای 
شکس��تن تحریم ها و کسب منافع اقتصادی 
اس��ت. به عبارتی این اقدام نه تهدید تحریم 
ش��دن که ضد تحریم است و نباید با اشتباه 
محاس��باتی ت��ن دادن ب��ه تمدی��د تحریم 
تس��لیحاتی برای تحریم نشدن بیشتر، این 
فرصت بزرگ ب��رای شکس��تن تحریم ها از 
دس��ت داد. به کارگیری ظرفیت های داخلی 
ب��رای تحقق جهش تولید و نیز دیپلماس��ی 
فعال ب��رای تحقق لغو تحریم تس��لحیاتی، 
گامی مهم برای شکستن تحریم هاست و این 
اصلی اس��ت که می تواند اولویت دیپلماسی 
کش��ور برای تحقق دیپلماس��ی اقتصادی را 

تشکیل دهد.
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بیولوژیک  عوامل  خرید  دارد  نظر  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  کشاورزي  جهاد  سازمان 
(زنبورتریکوگراماوکفشدوزك کریپتولموس وزنبور براکون ) مورد نیاز  شهرستانهاى استان  را از طریق مناقصه 
بردارى  بهره  پروانه  داراى  وتولیدکنندگانیکه  ازشرکتها  ،لذا  نماید  واگذار  ذیل   بشرح  اى  مرحله  یک  عمومى 
آزمایشگاه تولید عوامل کنترل بیولوژیک آفات و واجد شرایط درمناقصه مى باشند، دعوت به عمل مى آید. -کلیه 
مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایى پاکت ها از طریق در 

گاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
موضوع مناقصه : خرید عوامل بیولوژیک(زنبور تریکو گراما ،کفشدوزك کریپتولموس و زنبور براکون)

- محل اجرا : شهرستانهاى استان کهگیلویه وبویراحمد              
برآورد اولیه : 5/636/125/000ریال                

مدت اجرا : شش ماه
نوع ومبلغ ضمانتنامه : ضمانت نامه معتبر از بانکها وموسسات مالى واعتبارى کشور560/000/000ریال

لغایت مورخه  روزپنج شنبه مورخ 99/2/25  از سایت:ساعت09:00 صبح  مناقصه  اسناد  زمان دریافت  ــ مهلت 
99/2/31 روزچهارشنبه  ساعت 14:15             

ــ مهلت تحویل پاکات از تاریخ 99/3/1 تاآخر وقت ادارى 99/3/10
پاکات مناقصه روزیکشنبه مورخه  99/3/11  راس ساعت 9  صبح در محل سالن جلسات  بازگشایی  تاریخ  ــ 

سازمان جهاد کشاورزى استان مى باشد. 
ــ هزینه دو نوبت آگهى مناقصه ودر صورت لزوم تجدیدآگهى  در روزنامه، به عهده برنده مناقصه مى باشد      

تلفن تماس (09175157078 آقاى الیقى) 
تاریخ انتشار نوبت اول 99/2/27      تاریخ انتشار نوبت دوم 99/2/29

اشتباه محاسباتی ممنوع

رسانه آزاد و مسئول در 
انگلیس وجود   ندارد

صفحه 6

ناگفته های کوربین از الیه های پنهان بریتانیا

خاطرات تلخ بجا مانده از پایتخت را تکرارنکنیم! 

انتخاب تهران برای پایتخت شدن در زمان سلسله قاجاریه را می توان اشتباه بزرگی به حساب آورد زیرا 
این منطقه خوش آب وهوا و بکر  زمانی می توانس��ت ارزشمند بماند که همچنان یک روستای رؤیایی 
باق��ی م��ی ماند. اما پس  از آن تنها ماهیت خود را از دس��ت می  دهد که به معضلی بزرگ برای محیط 
زیس��ت تبدیل ش��ود و با گذشت دویست س��ال تمامی مزایای طبیعی و اکوسیستمی خود را منهدم 
سازد تا به  مرور زمان به  جز نگرانی های جمعیتی، آب وهوا و ترافیکی با چالشی تازه بانام زلزله روبرو 
باش��د. احداث واحدهای مس��کونی و تجاری بر گسل های شناخته  شده این شهر طی نیم قرن گذشته 
را می توان حاصل بی تدبیری و زیاده  طلبی های ارگانی به نام ش��هرداری  دانس��ت که زمین  لرزه ای ۵ 
ریش��تری و پس لرزه های آن طی چند روز گذشته در محدوده آن میزان نگرانی ها را به  شدت افزایش 
می دهد و کارشناس��ان را مجاب می کند تا به مدیران ش��هری اخطار دهند که به  سرعت و بدون فوت 

وقت اندیشه ای برای  تغییرات در این گونه احداث های گسلی داشته باشند. 
اما عجیب تر از نادیده گرفتن خط زلزله در اقصی نقاط کش��ور، چش��م بر روی هم  گذاش��تن و نادیده 
گرفتن فضاهای مورد نیاز برای زندگی فردی و اجتماعی در کالن  شهرهاس��ت تا پس از تهران نوبت 
به اصفهان برسد و مدیریت شهری همان مسیر اشتباهی را که ۵۰ سال گذشته در پایتخت طی شده 
سپری نمایند! مشت نمونه خروار است تا کلی گویی نکنیم و تنها یکی از موارد خطاهای محرز و به روز 
شده در بافت مرکزی کالن شهر اصفهان مثال بزنیم تا مدیران بدانند اگرچه می روند اما چالشی بزرگ 
را برای آیندگان از خود بجا می گذارند که ضرب المثل س��نگ اندازی نادانان در چاه را تداعی خواهد 
کرد! خیابان آیت اهلل ش��مس آبادی اصفهان یکی از مراکز ش��لوغ و پر ت��ردد بدلیل وجود مطب های 
پزش��کان فوق تخصص، بیمارس��تان ها، کلینیک ها و فروش��گاه های عمده ملزومات طب و درمانی و 
همچنین اروتوپدی است. از این جهت اکثر اوقات با ترافیک های غیر قابل باور روبرور است. در ضمن 
بافت س��نتی شهری هم به حس��اب می آید که درختان قطور و کهن سال خیابان منشعب از آن یعنی 
عباس آباد متعلق به دوران سلسله صفویه است و آبیاری آن ها نیازمند زیر سطحی های فراوان می باشد 

و ساکنان این منطقه نیز بومی و اصیل بوده که نسل به نسل در آن اقامت داشته اند. 
یکی از کوچه های مطرح، قدیمی و نوستالژی  منشعب ازاین خیابان »باغ جنت« نام دارد که بهتر است 
این روزها نام آن را به »کویر جنت« تغییر داد! و هنوز هم تعداد قابل توجهی از خانه های بزرگان تاریخ 
شهر با وسعت های زیاد در آن به چشم می خورد که اکثر آنها را از لحاظ فرهنگ و هنر میتوان میراثی 
به  حس��اب آورد و باید به ثبت ملی برسند که مشمول بی توجهی های مدیریت ناتوان این سازمان در 
استان اصفهان قرار گرفته  اند! متأسفانه عرض این کوچه بیش از ۵/۵ متر نیست که محکوم به پذیرفتن 
طمع ورزی های شهرداری شده تا اخیراً دو خانه میراثی کنار هم که البته سالها تخلیه بوده و وسعتی 
بیش از شش هزار متر دارند تخریب و با مشارکت یکی از کارتل های با نفوذ ساختمانی اقدام به احداث 
۷۵ واحد آپارتمانی در معبری به عرض ۵/۵ متر نمایند و خاطرات موشک های 12 متری صدام را در 
کوچه های دو متری دزفول زنده نگهدارند! این مجموعه بزرگ که در آینده میزبان حداقل سیصد نفر 
جمعیت ساکن خواهد بود تا بدلیل بافت اشرافی 1۵۰ دستگاه خودرو شاسی بلند داشته باشند قصه ای 
باور نکردنی برای عبور و مرور از گذر باریک و ترافیک باالی منطقه می باش��د! نظر به اینکه مجموعه 
در نزدیکی زاینده رود و بر گس��ل آب های زیر زمینی اس��توارخواهد ش��د و گود برداری جهت احداث 
منهای دو طبقه پارکینگ ارتفاع قابل توجهی را می طلبد ذخیره آب های موجود را به این سو کشیده 
و پیمانکار را ناچار به نصب پمپ های متعدد تخلیه نموده تا به »مادی نیاصرم« انتقال داده شوند که 
با این حساب روزانه صدها اینچ از آن در کالنشهر در حاشیه کویر اصفهان این گونه به هدر می روند 
و البته این یک روی سکه است و طرف دیگر آن نشست زمین ها و ساختمانهای اطراف این مجموعه 
می باشد که احتمال خطر آفرینی های تازه ای را در آینده به همراه خواهد داشت. تنها اقدامی که برای 
تسکین روح اهالی توسط سازنده این مجموعه به عمل آمده نصب بلوک های سیمانی بزرگ در طول 
معبر اس��ت تا مس��یر آب را تغییر دهند در حالی که باعث مسدود شدن معبر تردد اهالی آن گردیده 
است. آنچه بیش از همه اهمیت دارد بی توجهی کسانی است که فارغ از معضالت آینده بافت منطقه 
و ترافیک و فش��ردگی جمعیت و بی حرمتی به حقوق شهروندی و دیگر مسائل جنبی تنها به منظور 
دریافت تراکم خروج از تنگناهای هزینه ای به شهرداری اجازه می دهند این گونه دو خانه نوستالژیک 
و میراثی را که می توانس��ت به  اندوخته های فرهنگی ش��هر موزه اصفهان اضافه شود تخریب تا بجای 
آن مجموعه ای مزاحم برای ش��هروندان و اهالی منطقه تبدیل گردد که مش��تی است نمونه خروار در 
این وسعت از خانه های تاریخی که هر روز یکی از آنها پیش چشم مسئوالن اداره کل میراث فرهنگی 

منهدم می گردند تا آنها همچنان سرگرم قسمت گردشگری خود باشند!

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: براس��اس برنامه ریزی های انجام 
شده از ابتدای سال و تولید روزانه بیش از دو هزار دستگاه از محصوالت ایران 
خودرو، قیمت های بازار در چند روز اخیر کاهش چشمگیری یافته و با ادامه 

تولید و عرضه، این روند همچنان تداوم خواهد یافت.
فرش��اد مقیمی با بیان اینکه در س��ال جهش تولید تمام اقدامات الزم برای 
تحقق اهداف انجام شده، از تولید ۵۶ هزار و ۹31 دستگاه خودرو تا روز 2۶ 
اردیبهش��ت ماه خبر داد و گفت: عزم مجموعه ایران خودرو در مسیر برنامه 
ریزی برای تحقق هدف تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای امسال است. 

وی افزود: عملکرد امسال نشان می دهد تا روز 2۶ اردیبهشت ماه افزایش ۶ 
درصدی در تعداد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته تحقق یافت. 

مقیمی خبر از اجرای بس��ته ویژه عرضه خودرو ب��ه بازار مطابق با اهداف و 
سیاست های وزارت صنعت داد و گفت: براساس این بسته، عالوه بر این که 
امکان فعالیت سودجویان به حداقل خواهد رسید، مشتریان نیز با اطمینان 

خاطر از قیمت اقدام به خرید خودرو خواهند کرد. 
وی اج��رای برنامه فروش فوق العاده محصوالت درآین��ده نزدیک را اطالع 
رسانی کرد و افزود: تمام شیوه های الزم برای اجرای آن فراهم خواهد شد.

مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خودرو اضافه کرد: براس��اس دریافت مجوز 
ش��ماره گذاری محصوالت و تحویل 1۰ هزار دس��تگاه خودرو آماده تحویل 
در روزهای آینده، روند عرضه با ش��تاب بیشتری ادامه می یابد و همین امر 

کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار را به همراه خواهد داشت. ایرنا

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

مدیرعامل ایران خودرو: 
کاهش قیمت بازار تداوم دارد

نبیه بری: 
مقاومت ادامه خواهد داشت
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نیازمند تغییراتی هستیم

2


