
هزیان گویی ترامپ از مکانیسم ماشه تا توافق آنی

عوامل زمینه ساز و 
آثار کودتای ۲۸ مرداد

رهبر انقالب، نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه 
کاشان را منصوب کردند

همکاری سپاه و بسیج با 
جشنواره  »مقاومت« 

صفحه 2

صفحه 2

عباس سلیمی نمین تشریح کرد

با صدور حکمی

صفحه 8

فتاح خبر داد:

  تکمیل مسیر رفت قطعه ۲ آزاد راه 
تهران-شمال 

7

شکس��ت آمریکا در ش��ورای امنیت سازمان ملل، 
پیروزی جمهوری اس��امی ایران را در پی داشت.

این پیروزی برای ایران خوش��ایند و برای آمریکا 
دردآور بود. قطعاً ناخرس��ندی ایاالت متحده و در 
واقع ش��خص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
که از زمان دوره اول ریاست او بر کاخ سفید زمان 

زیادی باقی نمانده است، پایان کار نخواهد بود.
اگر ترامپ از چین و روسیه در این کارزار سیاسی 
شکس��ت خ��ورده بود، ت��ا این اندازه خش��مگین 
نمیش��د، خش��م ترامپ ب��ه خاطر همراه نش��دن 
کش��ورهایی اس��ت که متحد او هستند اما با رأی 
ممتنع خ��ود مخالفت ب��ا سیاس��تهای آمریکا را 
نش��ان دادند. گرچه اتحادیه اروپا با سیاس��تی که 
در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در پیش گرفت، 
نش��ان داد که در انتظار برگزاری انتخابات ریاست 
جمه��وری آمریکا و نتیج��ه آن میمان��د، اما اگر 
ترام��پ بار دیگ��ر در انتخابات پیروز ش��ود، اروپا 

مقابل ترامپ چه خواهد کرد؟.
در یادداش��تی نوشتیم که اروپا تمایلی به پیروزی 
دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
ندارد و اگر بتواند، در روند شکست او در انتخابات 

نیز مشارکت خواهد کرد.
اما این احتمال همچنان وجود دارد که ترامپ در 
انتخابات پیروز ش��ود و این اتفاق معادالت اروپا را 

بر هم خواهد زد.
ترامپ اکنون خش��مگین است و احتمال واکنش 

غیر منطقیتر از رفتارهای پیشین او وجود دارد.
آمریکای دوران ترامپ برای انتقام از شکس��ت در 
ش��ورای امنیت، به س��راغ اروپا یا چین و روسیه 
نخواه��د رفت، اروپا متح��د دیرینه ایاالت متحده 
اس��ت و اکنون مخالفتی با تصمی��م آمریکا انجام 
داده، چین و روسیه نیز سیاست مستقلی دارند و 
در واقع، در یک تقابل و ش��اید هم جنگ س��رد با 
آمریکا هس��تند. نگرانی روسیه و چین از سیاست 
آمری��کا علیه ایران، از اقدام نظامی ترامپ اس��ت.
آنه��ا ای��ن احتم��ال را میدهند که ش��اید دونالد 
ترامپ در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری و به 
خاطر شکستی که در شورای امنیت سازمان ملل 

متحمل شده، دست به اقدامی علیه ایران بزند.
میتوان پیش��نهاد روس��یه برای برگزاری نشست 
اعضای دائم ش��ورای امنیت سازمان ملل به اضافه 
ایران و آلم��ان را نیز در همین زمینه دانس��ت و 
مخالفت ترامپ با این پیش��نهاد نیز مفهوم خاص 
خ��ود را دارد. آمریکا اکنون ب��ه مانند گرگ زخم 
خ��ورده اس��ت، درندگ��ی او پس از شکس��ت در 
ش��ورای امنیت افزایش یافته و نخس��تین اقدامی 
که کش��ورهای چین، روس��یه و حت��ی اروپا باید 
انجام بدهند، جلوگی��ری از اقدام احتمالی آمریکا 
اس��ت، چرا که اگر آمریکا دس��ت از پا خطا کند و 
رفتاری نسنجیده از خود نشان دهد، واکنش ایران 
به تهدی��د آمریکا کوچک و مقطعی نخواهد بود و 
فراگی��ری آن، منطقه را نی��ز درگیر خواهد کرد و 

چه بسا فراتر هم برود.
در این میان روسیه و چین نمیتوانند بیطرف و بی 
تفاوت نسبت به تهدید آمریکا، تنها یک تماشاگر 
باشند. اقدام امارات متحده عربی در عادی سازی 
رواب��ط و س��فر رئیس س��ازمان اطاع��ات رژیم 
صهیونیس��تی به ابوظبی، رفتاری تحریک کننده 
است و اگر تاکنون جمهوری اسامی ایران نسبت 
به سیاس��ت ام��ارات در برقراری ارتب��اط با رژیم 
اس��رائیل واکنش سیاسی و هش��دار آمیز داشته، 
طبیعی و بجا بوده اس��ت، هیچ کشور و حکومتی 
تحمل نمیکند یک کش��ور همس��ایه مکانی برای 
اس��تقرار دشمن ش��ود. حساس��یت ایران را همه 
کش��ورهای همس��ایه میدانن��د و میدانند که اگر 
کوچکترین خطری از س��وی کشورهای همسایه 
به واس��طه حضور اسرائیلیها در آن کشورها، ایران 
را تهدید کند، جمهوری اس��امی بیدرنگ پاسخ 
خواهد داد. اکنون باید هم در دستگاه دیپلماسی 
و هم در نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران، 
آمادگی تجزیه و تحلیل رفتاری آمریکا و در واقع 
ترامپ باالتر برود. تحرکات، واکنشها، تغییرات در
س��اختار کابینه دول��ت ترامپ، تح��رکات نظامی

واکنش ترامپ علیه ایران پس 
از شکست در شورای امنیت
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نقشه راه اقتصادی کشور در هفته 
دولت اعالم می شود
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سرمقاله

مواضع اخیر مقامات آمریکایی از کجا ریشه گرفته است؟
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محمد صفری

امضای تفاهم نامه ایجاد ۷۴ هزار شغل بین ستاد 
اجرایی فرمان امام و استانداری سیستان و بلوچستان

 
تفاهم نامه ۳ س��اله برای اجرای ۲۴ ه��زار طرح، با اعتبار ۶ هزار 
میلیارد تومان با هدف ایجاد اش��تغال ۷۴ هزار ش��غل بین ستاد 
اجرایی فرمان امام و استانداری سیستان و بلوچستان منعقد شد. 
محم��د مخبر پی��ش از ظهر امروز در مراس��م امضای تفاهم نامه 
س��تاد اجرایی فرمان امام و اس��تانداری سیستان و بلوچستان در 
تاالر امام رضا )ع( زاهدان اظهار کرد: این کش��ور از یک مواهب و 
ظرفیت ه��ای عام و خاص برخوردار اس��ت که یکی از این مواهب 
مردم خوب کشور هستند. رییس ستاد اجرایی فرمان امام  افزود:  
یک��ی از کلیدی ترین وظایف حکومت اجرای عدالت اس��ت، وج��ه تمایز یک امت حق، عدالت 
خواهی اس��ت، نماد عدالت خواهی ام��ام راحل بوده و مقام معظ��م رهبری)مدظله( نیز ادامه 
دهنده این مسیر هستند. وی افزود: ما در ستاد اجرای فرمان امام با هدف ایجاد عدالت آموزشی 
مدرسه می سازیم. مخبر  گفت: ستاد اجرایی در زمینه حوادث ازجمله کرونا در بخش تجهیزات، 

تشخیص، درمان و دارو و واکسن اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.
رییس س��تاد اجرایی فرمان امام اظهار کرد: امروز در سیستان و بلوچستان تفاهم نامه ۳ ساله 
برای اجرای ۲۴ هزار طرح، با اعتبار ۶ هزار میلیارد تومان با ایجاد اشتغال ۷۴ هزار شغل منعقد 
خواهد شد. معتقدیم با استفاده از ظرفیت های سیستان و بلوچستان به ویژه دریا، شیات، صید 

و صیادی و معادن، می شود ۴ استان کشور را اداره کرد.
نجام دو برابری تعهد ایجاد اشتغال در سال 98 در استان سیستان و بلوچستان توسط 

ستاد اجرایی فرمان امام
رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( همچنین در حاش��یه بازدید از نمایش��گاه دستاوردهای 
تفاهم نام��ه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی قبلی س��تاد اجرایی فرمان امام با اس��تانداری سیس��تان و 
بلوچس��تان، که در دانشگاه سیس��تان و بلوچستان برپا شده بود؛ گفت: نزدیک دو سال قبل با 
دعوت اس��تاندار در استان حضور پیدا کردیم تفاهم نامه هزار میلیارد تومانی در بخش اشتغال 
و زیر بنایی منعقد شد که  طی کمتر از دو سال به جای هزار میلیارد تومان دو هزار و دویست 

میلیارد تومان سرمایه گذاری شد.
مخبر افزود: همچنین قرار بود ۳۰ هزار ش��غل  ایجاد ش��ود اما در مجموع کاری که انجام شده 
۵۶ هزار ش��غل ایجاد شده است.  وی ادامه داد:  در این سفر هم تفاهم نامه چهار هزار میلیارد 
تومانی منعقد می شود که ۲۴ هزار طرح  با  ۷۰ هزار اشتغال را به دنبال خواهد داشت اشتغال 

در زمینه های مختلف  مثل مشاغل خرد خانگی که بسیار مؤثر است.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( تأکید کرد: در فاز اول ۱۰ درصد گوشت کشور از سیستان 
و بلوچستان تأمین شده برای فاز دوم با این تفاهم نامه  ۲۵ درصد کمک می شود  تا از واردات 
گوشت جلوگیری شود. در بخش های  بنگاه های متوسط و بزرگ هم تصمیماتی گرفته شده  و 

برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل هم برنامه داریم.
 مخبر اظهار کرد:  یکی از کارهای دیگر در این اس��تان، توجه به  ش��رکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها است که با مشارکت دانشگاه قرار بود مرکزی برای این امر تأسیس شود و امروز 
این مرکز راه افتاده و برخی از ایده ها در س��طح ملی کاربرد داش��ته است مثًا  در بحث کرونا 
برخی ایده ها به کار گرفته شده است.  وی با اشاره به اینکه در استان های دیگر هم ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( از این قبل برنامه ها دارد گفت:  سیس��تان و بلوچس��تان  اولین اس��تان در این 

زمینه است که کار شروع شده  و به دیگر استان ها نیز توسعه خواهیم داد.
 اجرای بیش از 9 هزار و 120  طرح اجتماع محور در سیستان و بلوچستان

 سید امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت  نیز در مراسم دیگری که در تاالر امام رضا )ع( 
دانش��گاه سیستان و بلوچستان با حضور رئیس ستاد اجرای فرمان امام )ره( برگزار شد، اظهار 
کرد: تاکنون  در سیستان و بلوچستان ۱۰ هزار و ۶۵۳ طرح در سیستان و بلوچستان اجرا شده 

است که امسال نیز اجرای ۷۵۰۰ طرح دیگر را نیز متعهد شده ایم.
  مدیرعامل بنیاد برکت در ادامه افزود: ۵۰ درصد طرح های اجتماع محور انجام ش��ده در این 
اس��تان در بحث تأمین پروتئین از دام س��بک، 9 درصد در زمینه دام سنگین و 8 درصد در 

زمینه طیور بوده است.
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آگهى مناقصه  عمومــــی ( یک مرحله اى )

دبیر خانه کمیسیون مناقصات جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد

ول
ت ا
نوب

 ( واگذارى امور حمل ونقل وماموریت هاى درون شهرى وبیرون شهرى کارکنان سازمان وشهرستانهاى تابعه)

مناقصه گزار : سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید 
مطهرى

موضوع مناقصه: عبارتست از اجاره 25 دستگاه خودروي سواري پژوپارس ، پژو405، سمند و 
ال نود که همه خودروها مى بایست مدل 95 به باال و با راننده باشد. 

جهاد کشاورزى استان 14 دستگاه ،مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان بویراحمد دو دستگاه ، 
مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان کهگیلویه دو دستگاه ، مدیریت جهاد کشاورزى شهرستان 
گچساران دو دستگاه ومدیریت جهاد کشاورزى شهرستانهاى دنا ، باشت ، چرام ، بهمئى ، لنده 

هر کدام یک دستگاه
-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 شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور ودریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
ـ مهلت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 12 ظهر تاریخ 99/5/29 لغایت 99/06/02

 www.setadiran.ir ـ محل  دریافت  اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ) به آدرس
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  810/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه 
سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمدــ مهلت تحویل پاکات از تاریخ 99/6/3 

تاآخر وقت ادارى 99/6/12 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)   
ــ تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه  روز  پنج شنبه مورخه 99/6/13  راس ساعت 9 صبح در محل 
سالن جلسات ریاست سازمان جهاد کشاورزى استان مى باشدــ سازمان جهاد کشاورزى در 
ردیاقبول پیشنهاددهندگان مجاز مى باشد.  از نمایندگان شرکتهاوپیمانکاران در روز بازگشائى 

مناقصه دعوت به عمل مى آید  .
ــ هزینه دو نوبت آگهى مناقصه و در صورت تجدیدآگهى  در روزنامه، به عهده برنده مناقصه 

مى باشد . 
تلفن تماس (09171412034 مطهرى زاده) 
      تاریخ انتشار نوبت اول: 99/05/29  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/01

فتنه الهه
با شکست سناریوی انفجار بیروت رای دادگاه ترور رفیق حریری 

برای به آشوب کشاندن لبنان اعالم شد

رطب خورده منع رطب 
کی کند؟!


