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روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

ایده استعفای روحانی که پیش 
از این نیز از سوی اصالح طلبان 
مطرح ش��ده ب��ود مج��دداً به 
جریان افتاد و به نظر می رس��د 
ک��ه تاریخ مصرف اس��تفاده از دول��ت تدبیر و 
امید برای اصالح طلبان به پایان رسیده است.  
پیش��نهاد استعفای حس��ن روحانی از ریاست 
جمهوری ایده ای است که اخیراً از سوی عباس 
عبدی از تئوریس��ین های جریان اصالحات بار 

دیگر مطرح شده است. 
وی مصاحبه ای  تأکید کرده بود رئیس جمهور 
می تواند استعفا بدهد و کنار برود و بعد تصمیم 
بگیرن��د انتخابات زودرس برگزار کنند.  عبدی 
یادآور ش��ده ب��ود : البته در اص��ل ۱۳۱ قانون 
اساس��ی وجود دارد که مقام رهبری می توانند 
کس��ی را به عنوان رئیس جمهور معرفی کنند 
تا زمانی که انتخابات مجدد برگزار شود. معاون 
اول هم همزمان اس��تعفا دهد تا شائبه دیگری 

پیش نیاید.
اکن��ون اصالح طلبان بنا را ب��ر آن دارند که با 
طرح اس��تعفای روحانی خود را تطهیر کرده و 
شرایط و فضا را به سمت خود هدایت کنند. در 
این میان برای اینکه اهداف آنها مشخص نشود 
ش��عار جلوی ضرر را هر کج��ا بگیرید منفعت 
است را دنبال می کنند. حال این سئوال مطرح 
است که آیا اصالح طلبان از این سیاست خود 
سودی می برند یا قصد دارند کشور را با بحران 

سیاسی روبرو کنند؟ 
یادمان باشد در ایام ناآرامی های دی ماه ۱۳۹۶ 
بود که اولی��ن بار اخباری درباره تقاضا جمعی 
از دانشجویان دانشگاه تهران مبنی بر استعفاء 
حسن روحانی در محافل مختلف شنیده شد،  
روزنامه های اصالح طلب تالش کردند تا انتشار 
اخب��ار آن را خط رس��انه ای – تخریبی رقیب 
قلم��داد کرده و آن را محک��وم کنند. برخی از 
اصالح طلب��ان تحق��ق اه��داف اصالح طلبی و 
موفقی��ت در انتخاب��ات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ را در 
عبور تدریجی از روحانی می دانند. این جریان 
معتقد است، دولت اعتدال، دولت اصالح طلب 
نیست و اهداف و برنامه های دولت از این طریق 

تحقق نخواهد یافت. حمای��ت از روحانی تنها 
موجب آن خواهد ش��د که ناکامی های وی به 
اس��م اصالح طلبان نوشته ش��ود و با توجه به 
افزایش روزاف��زون انتقادات، اعتراضات و اعالم 
پشیمانی ها از دولت و کاسته شدن از اعتبار و 
مقبولیت آن، از اعتبار و مقبولیت اصالح طلبان 
نیز کاسته شود و فرصت برای موفقیت جریان 

رقیب فراهم آید!

 واکنش دولتی ها 
این درحالی است که همزمان با طرح این ایده 
واکنش هایی از سوی دولت دیده شد. از جمله 

علی ربیعی سخنگوی دولت 
در واکن��ش به اظهارات عب��اس عبدی گفت:  
اس��تعفای حس��ن روحانی نه مطرح است و نه 

در دولت طرفداری دارد.

 مخالفان چه می گویند 
اما بحث استعفای روحانی نیز از جمله مسائلی 
اس��ت که تفک��رات مختلف اص��الح طلب در 
خصوص آن اختالف نظر دارند. از جمله مهدی 
آیتی فعال سیاس��ی اصالح طلب و عضو سابق 
ش��ورای مرکزی حزب اعتم��اد ملی در گفتگو 
با فارس با اش��اره ب��ه اینکه دوره مصرف بحث 
استعفای رئیس جمهور به پایان رسیده است، 
اظهار داشت: استعفای روحانی می تواند آسیب 
جدی به حاکمیت وارد کند و عظمت و شکوه 
جمهوری اس��المی را زیر س��ؤال ببرد. نه تنها 
دول��ت بلکه هر ک��دام از ارکان نظام یعنی قوه 
قضاییه، مجلس و نهاده��ای انقالبی از زیر بار 
مسئولیت ش��انه خالی کنند نیز این آسیب را 

متوجه حاکمیت می کند.
وی افزود:  صالح هم نیس��ت که در ش��رایطی 
که کش��ور در محاصره اقتص��ادی، فرهنگی و 
اجتماع��ی قرار گرفته مقام عالی دولت ش��انه 
خال��ی کند و اس��تعفا ده��د. ای��ن کار خیلی 
خطرناک است و حتی نوعی براندازی و خیانت 

محسوب می شود.
در همین حال محم��د کاظم انبارلویی معاون 
سیاس��ی حزب مؤتلفه اس��المی در گفتگو با 

روزنامه سیاس��ت روز در این باره اظهار داشت: 
آنچه که امروز در دستور کار اصالح طلبان قرار 

دارد شلوغ کردن و فضا سازی است. 
وی گفت: همه می دانید که ایام تبلیغات زنگ 
انشاء است و دولت ها هرچه را که می خواهند 
وعده می دهن��د، اما با نزدیک ش��دن به دوره 
انتخابات زنگ حس��اب فرا می رسد و دولت ها 
بایستی نسبت به وعده هایی که دادند پاسخگو 

باشند. 
معاون سیاس��ی حزب مؤتلفه اسالمی تصریح 
کرد: اصالح طلبان به دنبال فضا س��ازی برای 
گیج کردن مردم هستند، تا آنها نتواند تصمیم 
درس��تی را بگیرند. مقاله آقای��ان خوئینی ها، 
علوی تبار، تاج زاده و عبدی و ...همگی خطوط 
مغشوشی را عنوان می کنند تا مردم نتوانند به 

درستی انتخاب کنند. 
وی خاطرنش��ان کرد: عملکرد و سوابق اصالح 
طلبان نشان داده اس��ت که به رغم نامگذاری 

آنها، اصالح��ات تهدیدی ب��رای جمهوریت و 
اسالمیت نظام در عمل هستند. 

از س��وی دیگر ناصر ایمانی کارشناس سیاسی 
نی��ز در ب��اره مواض��ع اخیر عب��اس عبدی به 
روزنامه سیاس��ت روز گف��ت: این موضعگیری 
با موضعگیری منتقدان عملکرد آقای روحانی 
از جمل��ه اصولگرای��ان متف��اوت اس��ت، این 
درخواست، درخواستی است که ایشان هم قباًل 
مطرح ک��رده بود و در واقع ای��ن پیام را برای 
رئیس جمه��ور دارد که چون البی های قدرت 
اج��ازه نمی دهند که ش��ما مطابق میل اصالح 
طلب��ان کارهای خود را انجام دهید، پس بهتر 

است که استعفا کنید. 
در ای��ن میان کارشناس��ان بر ای��ن باورند که 
اصالح طلبان با راه اندازی راه حل های ش��وک 
آمیز به دنبال ایجاد فضای جدید برای فعالیت 

در انتخابات هس��تند. این درحالی اس��ت که 
مدت زمان زیادی به پایان دولت دوازدهم باقی 
نمانده اس��ت و با طرح موضوع اس��تغفا و طی 
روند آن ، دوره ریاست جمهوری آقای روحانی 
نیز به پایان رسیده است. بنابراین اجرای چنین 
پیش��نهادی حاصلی جز ایجاد هرج و مرج در 

کشور ندارد. 
محمد کاظم انبارلویی معاون سیاس��ی حزب 
مؤتلف��ه اس��المی در ادامه گفتگو ب��ا هبرنگار 
روزنامه سیاست روز در این باره گفت: اظهارات 
آقای عبدی به س��وابق جالبی که ایش��ان در 
دوران اصالحات و جریان فتنه ۸۸ برای بحران 

در کشور داشت بر می گردد. 
وی با اش��اره به اینکه اینگونه اظهارات در خط 
نبرد نرم امری��کا علیه مردم ای��ران قرار دارد، 
افزود: برنامه بی ثبات س��ازی امریکا در عراق و 
لبنان اجرا ش��د و این کشورها را دچار چالش 
کرد. در سوریه نیز تالش کردند تا دولت اسد را 
سرنگون کنند که البته در تالش خود شکست 
خوردن��د، بنابراین، برنامه بی ثبات س��ازی در 
ایران ه��م دنبال می ش��ود و راهب��ردی علیه 

جریان مقاومت است . 
این فعال سیاس��ی اصولگرا ب��ا تأکید بر اینکه 
اصولگرایان در زمره اصلی ترین منتقدین آقای 
روحانی و عملکرد دولت وی قرار دارند، اظهار 
داش��ت: با ای��ن وجود هم��ه می دانند که یک 
دولت مستقر و مسئول بهتر از بی دولتی است.  
وی گفت: زمان این پیشنهاد هم خیلی جالب 
اس��ت چرا که وقتی کمتر از یک سال به پایان 
دولت مانده است، عبدی چنین پیشنهادی را 

مطرح می کند. 
اگر وی واقعاً راس��ت می گف��ت چرا زمانی که 
دول��ت روحانی ب��ه وعده های خ��ود در حوزه 
اقتص��اد و سیاس��ت خارجی عمل نک��رد وارد 
جریان نش��د و حاال که دول��ت دوازدهم رو به 
پایان اس��ت به یکباره چنین پیش��نهادی می 
دهد.  انبارلوئی افزود: این پیش��نهاد مشکوک 
اس��ت و در ادامه راهبرد امریکا در غرب آس��یا 
مطرح می شود. ناصر ایمانی کارشناس مسائل 
سیاسی نیز در این باره معتقد است که اصالح 
طلبان می کوشند با طرح چنین پیشنهادهایی 
تا ح��دودی عملکرد دول��ت روحانی و جریان 
اصالح��ات ک��ه حامی ج��دی ای��ن دولت در 

سالهای ۹2 و ۹۶ بود، تطهیر کنند . 
وی در گفتگو با روزنامه سیاس��ت روز در این 
باره اظهار داش��ت: اصالح طلبان همواره نشان 
داده اند که هیچ گاه زمانی که در قدرت بوده اند 
خ��ود را مقصر نمی دانند و از مردم عذرخواهی 

نمی کنند. 
ایمانی با اش��اره به اینکه از س��ال 7۶ تا سال 
۱۴۰۰ تنه��ا اص��الح طلباندر هش��ت س��ال 
دول��ت نهم و دهم یعنی دول��ت احمدی نژاد 
، در قدرت نبودند ، مجلس دهم و شش��م در 
اختیار اصالح طلبان بود در ش��ورای شهر نیز 
در مقاطع مختلف حضور داشتند، اما هیچگاه 
باب��ت عملک��رد خ��ود از م��ردم عذرخواهی 
نکردن��د. وی با اش��اره به اینکه آنه��ا با اتخاذ 
چنین موض��ع رادیکال و تن��دی می خواهند 
خود را مخال��ف دولت نش��ان دهند، تصریح 
کرد: اصالح طلب��ان فراموش کرده اند که آنها 
بودند که دولت روحانی را حمایت و طرفداری 
کردن��د و مردم ب��ه اعتماد به آنه��ا به دولت 

روحانی رأی دادند. 

 برگزیدن مسیر رادیکالیسم و موج 
سواری 

ایمان��ی همچنین ب��ا ی��ادآوری اینکه جریان 
اصالحات به س��مت مسیری پیش می رود که 
منجر به رادیکالیس��م می ش��ود گفت: گرفتن 
برخ��ی مواضع رادیکال علیه نظام و حاکمیت 
نشان دهنده حرکت آنها به این سمت است. 
وی اف��زود: بعالوه چون م��ردم در موضوعات 
مختلف ناراضی هس��تند، آنها ب��ا گرفتن این 
مواضع س��وار موج نارضایتی مردم ش��ده و به 

نفع خود موج سواری می کنند. 
ایمانی با اش��اره به این که اولین بار نیس��ت 
آنها س��وار م��وج نارضایتی مردم می ش��وند، 
خاطرنش��ان کرد: این موج س��واری و مواضع 
رادی��کال علیه حکومت و نظ��ام بود و قاعدتا 

ًروشی تجربه شده است.

 شرایط کشور 
در ش��رایط فعلی که به لحاظ ش��یوع بیماری 
کرون��ا و مش��کالت و تحریمه��ای اقتصادی 
دشمنان و البته ضعف در مدیریت و تصمیات، 
می طلبد که مش��کالت م��ردم در درجه اول 
اولویت ه��ا ق��رار گیرد، الزم اس��ت ت��ا همه 
مسئوالن در سنگر نبرد با دشمنان برای حل 

مشکالت مردم بکوشند. 
در این میان برای ایجاد تحرک در دولت الزم 
اس��ت تا نهادهای نظارتی، رسانه ها، مجلس 
و ... مطالب��ه گ��ری خود را افزای��ش دهند تا 
سس��تی و بی انگیزگی در دولت و کابینه اش 

را به حداقل برسانند. 
محمد کاظم انبارلوئی در گفتگو در این زمینه 
گفت: در حال حاضر مجلس در مسیر درستی 
حرکت می کند و نمایندگان برای گره گشایی 
و راهگشایی از مشکالت دولت و مردم تالش 
می کنند. همچنین ق��وه قضایه هم با انرژی، 
فس��اد زدایی کرده و مردم و مس��ئولین را در 

مسیر درست پاسخگویی قرار می هد. 
وی اضافه کرد: جریان اصولگرایی با سیاس��ت 
ورزی درس��ت نیز م��ی تواند برای پاس��خگو 

کردن دولت قدم بردارد. 
انبارلویی با تاکید بر اینکه خط مش��ی دولت 
و کابین��ه اش صیان��ت از نظ��ام بوده اس��ت، 
تصریح کرد: بدنه دولت س��الم اس��ت اما این 
جریان فس��اد اصالح طبان اس��ت که در نظام 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کش��ور ایجاد 

اخالل می کند . 
وی اضاف��ه ک��رد : 2 تابعیتی ه��ا، نفوذی ها، 
اخالل گ��ران در قوانین و نظام دولت و ... در 

جریان اداره کشور ایجاد اختالل می کنند. 
انبارلوئی با اش��اره به اینک��ه وقتی کارگزاری 
در دولت، دس��ت به عملیات اخ��الل گرایانه 
می زن��د، نبای��د آن را به حس��اب تمام دولت 
نوش��ت، گفت: مردم انتظار دارند که ش��اهد 
گشایش در اقتصاد باش��ند و رفاه بیشتری را 
داش��ته و عزت آنها حفظ شود. این اقتدار در 
حوزه امنیت ملی مؤثر اس��ت چرا که ما را به 

جهات مختلف قدرتمند می سازد. 
وی تصریح کرد: به لحاظ قدرت اس��تراتژیک 
ای��ران ح��رف اول را درغرب آس��یا می زند و 
کارشناسان استراتژیک جهان نیز بر این نکته 

تاکید دارند.
انبارلویی اظهار داش��ت: ما قدرت دفاعی اول 
در منطقه هس��تیم و همچنین اقتصاد بسیار 
خوب��ی داریم چنانکه به اعتراف بانک جهانی، 
ای��ران در جایگاه هفدهمین اقتص��اد دنیا به 

حساب می رود . 
وی خاطرنش��ان کرد: در کش��ور شاهد وفور 
کاال و ارزاق هس��تیم و اگ��ر قیمت ارز و طال 
دچار اختالل می شود از بی عرضگی مسئوالن 
اس��ت.  وی گفت: مش��کل ما ناشی از اخالل 
در برنامه های نظام و دولت اس��ت که توسط 
برخی در دولت و جریان اصالحات دنبال می 
ش��ود. به گفته این فعال اصولگرا عناصری در 
دولت دس��ت به دس��ت هم داده اند تا مانع از 
تولید ملی ش��وند . حتی در رویکرد حمایتی 

مردم نزد اخالل می کنند.
انبارلوئی گفت: دول��ت زمانی همه تخم مرغ 
ه��ای خ��ود را در س��بد برجام گذش��ت و با 
اش��تباهی راهبردی به امید آن وعده داد. این 
یک اشتباه راهبردی است. ناصر ایمانی نیز در 
این ب��اره به خبرنگار ما گفت: برخالف موضع 
عبدی معتقدم در این ش��رایط باید به دولت 

کمک کرد.
 وی ب��ا تاکی��د بر اینکه حمای��ت با کمک به 
دول��ت دو موض��وع متفاوت اس��ت گفت: در 
ش��رایط کنونی همه نهادهای قانونی از جمله 
ق��وه قضایی��ه و مقننه بای��د از دولت حمایت 
کنند ت��ا دولت بتواند با مش��کالتی که پیش 

روی مردم قرار دارد مقابله کند . 
وی با اش��اره به مش��کالت اقتص��ادی دولت 
ک��ه عواملی چون شکس��ت برج��ام ، کرونا ، 
تهدیدات و تحریمهای امریکا نیز بر آن اضافه 
ش��ده اس��ت، تاکید کرد: هرکس کشورش را 
دوس��ت دارد بای��د در هر ش��رایطی به دولت 
کمک کند تا همانگونه که مقام معظم رهبری 
گفتند دول��ت تا آخری��ن روز بتواند به مردم 

خدمت کند.

امام علی )ع(: پارسایی پارسایان به هنگام روی آوردن خواهش های 
نفسانی و لّذت ها آشکار می  شود.

قاسمی: 
مرزهای ایران با عراق برای مراسم 

اربعین بسته است
مدی��رکل مرزی وزارت کش��ور گف��ت: مرزهای ما 
ب��ا عراق ب��رای زی��ارت و برگزاری مراس��م اربعین 
بس��ته اس��ت. در عقبه اس��تان های مرزی کنترل 
ب��رای این موضوع وج��ود دارد و اگ��ر حضوری را 
ببینن��د با صحبت، اقناع و تبیین ش��رایط، عزیزان 

را برمی گردانند.
حس��ین قاس��می مدیرکل مرزی وزارت کشور در 
م��ورد آخرین وضعیت مرزهای کش��ورمان با عراق 
و موضوع حضور مردم در اربعین حس��ینی در این 
کشور بیان داشت: مرزهای ما با عراق برای زیارت و 

برگزاری مراسم اربعین بسته است.  فارس

سایه شما را بید نزند!

آن روزه��ا وقت��ی پدری دارفان��ی را وداع می گفت، 
میراث خ��واران ک��ه تا آن لحظه پیدایش��ان نبود از 
درودیوار باال می رفتند تا س��هم االرث خود را هرچه 
چرب تر به دس��ت آورند! البت��ه امروز هم این روش 
همچنان و حتی به تناس��بی افزون تر وجود دارد اما 
روش ها تغییر کرده زیرا در گذش��ته وقتی معدودی 
تصمیم داشتند حقوق صغیر را هم با قدرت کبیری 
خود باال بکش��ند، با یک خروس قندی و یا کیسه ای 
نخودچی و کشمش کار حل بود اما زمانه فرق کرده 
و بچه ها هم تا حدودی به برکت اینترنت توانسته اند 
اطالع��ات جامع ت��ر از دیگ��ر وارث��ان به ناحق خود 
کس��ب نمایند. بنابراین نه تنها نخودچی و کشمش 
و خروس قندی کارساز نیست بلکه ممکن است کار 
دست کس��انی بدهد که نیتشان پاک نباشد!  آنچه 
در طول تمام دهه های گذشته از بعضی امانت داران 
آح��اد جامعه کس��ب  ش��ده ع��الوه بر مع��دودی 
دس��ت درازی در امانت، بی توجهی و سهل انگاری و 
از هم��ه بدتر فقدان معلومات و داش��ته ها پیرامون 
وظیفه ای اس��ت که به عهده گرفته اند و باید قبل از 
همه بدانند این ارگان ها نه  تنها دولتی نیستند بلکه 
منتق��د آنند زیرا مطالبات به  حق آن ها را در تمامی 
این سال ها به ثمن بخس تبدیل و با تهاتر بدهی ها 

و شرکت های ضرر ده لوث نموده اند. 
س��ازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری از اه��م مظلومانی هس��تند ک��ه متولیان 
آن هن��وز نتوانس��ته اند بپذیرند س��رمایه ای که در 
اختیارش��ان اس��ت متعلق به کارگران و کارمندان 
کشور و حاصل سال های جوانی آن هاست که برای 
روز پیری ذخیره شده اس��ت! و امروز شاهدیم این 
اندوخته ه��ا همانند الشه گوش��ت قربانی و یا نذری 
اس��ت که هرکس به س��ویی کش��یده و کارگزاران 
شاغل در آن بجای حفظ و صیانت از امانت صاحبان 
اصلی، طرف دولت را گرفته و سعی بر حل مشکالت 

آن از این طریق دارند! 
از آن س��و متولی��ان نی��ز ک��ه دول��ت را ولی نعمت 
خ��ود می دانند گ��وش  به  فرمان هس��تند و با دیگر 
خصولتی ها نیز از محل جیب بازنشس��تگان معامله 
می کنن��د تا عالوه بر آنچه که امانت های در دس��ت 
آن هاس��ت س��ری هم به پس اندازها زده و از محل 
آن س��وداگری نماین��د! پیامک های دریافت ش��ده 
توس��ط بازنشس��تگان کش��وری طی روزهای 27 و 
2۸ ش��هریور مکمل فروش اقس��اط با بهره توسط 
فروشگاه های زنجیره ای رفاه در سراسر کشور است 
ک��ه لقمه را دولپه قورت می دهن��د تا اجناس خود 
را گران تر عرضه نماین��د و امروز این صندوق مژده 
می ده��د تا بازنشس��تگان که اکثراً ب��ا بیماری های 
زمینه ای متعدد دس��ت  به  گریبان هستند برخالف 
پروتکل های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا عازم سفر 
شوند تا از ۵۰ درصد تخفیف هتل ها و مهمانسراهای 
جهانگردی که اکثراً از فرط بیکاری پش��ه می پرانند 
اس��تفاده کنند! و این در حالی است که هتل های ۵ 
ستاره تاپ در سراس��ر کشور نمایندگان خود را در 
پایانه های مسافرتی مس��تقر کرده اند تا مسافران را 
به هر قیمتی که تواف��ق کنند راهی این اقامتگاه ها 
نمایند!  صندوق بازنشستگی کشوری باید بهتر بداند 
مستمری و حقوق بازنشستگی فعلی تکافوی دارو و 
درمان و تأمین ملزومات بهداش��تی فرهیختگان را 
نمی ده��د ک��ه بخواهند در ای��ن دوران خطرآفرین 
عزم س��فر کنند. چه خ��وب بود متولی��ان این امر 
برای یکبار هم که ش��ده این جامعه را به حال خود 
رها می کردند و هرروز فک��ر تازه ای به منظور خالی 
کردن جیب آن ها نداش��تند و حاال این گروه که از 
ش��گردهای شرکت پرش��ین گلف وابسته با حضور 
کووید ۱۹ آس��وده شده اند اجازه دهند ممر مختصر 

درآمد را صرف سالمتی خود نمایند. 
راس��تی اگر جامع��ه فرهیختگان خدم��ات دولتی 
صندوق بازنشس��تگی کش��وری نداش��تند چگونه 
می توانس��تند به زندگی خود ادام��ه که هنوز پولی 
باب��ت برابری حقوق ها دریافت نکرده اند کیس��ه اش 
را دوخت��ه اس��ت؟! اگرچ��ه ای��ن صن��دوق در این 
روزه��ا چالش تازه ای را تحت عن��وان طرح یکی از 
بزرگترین سرمایه های بازنشستگان یعنی صنایع تن 
و صادرات ماهی بندرعباس را به حراج گذاش��ته تا 
از این س��و بتواند دست دولت را بگیرد اما هوشیاری 
دادستان این استان آگهی حراج را منتفی نموده که 
قابل تقدیر اس��ت و بار دیگر باید به مدیران صندوق 
بازنشستگی کشور گفت با این همه خدمت صادقانه 

امیدواریم سایه شما را بید نزند!

یادداشت

خبر

ایمانی با اشاره به این که اولین 
بار نیست اصالح طلبان سوارم 
ب���ر م���وج نارضایت���ی م���ردم م���ی 
ش���وند ، گفت : چ���ون مردم در 
ناراض���ی  مختل���ف  موضوع���ات 
هس���تند ، آنها ب���ا گرفتن موضع 
م���وج  خ���ود  نف���ع  ب���ه  مخال���ف 
س���واری می کنن���د. وی افزود : 
اصالح طلبان فراموش کرده اند 
که آنها بودند که دولت روحانی 
را حمای���ت و طرف���دار کردن���د و 
مردم به اعتماد به آنها به دولت 

روحانی رای دادند

گزارش

پیشنهاد مشکوک اصالح طلبان به روحانی 
برای استعفا 

دولت تا 
آخرین روز
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شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

ول
ت ا
نوب

بخارایى،کوى  شهید  خیابان  در  واقع  زمین  قطعه  واگذارى  مزایده:  موضوع 
شجاعت یکم،کوى سنگ پلوى (قطعه شماره 1) مطابق شرح مندرج در اسناد 

و مدارك و شرایط مزایده.
ریال)  میلیون  ده  و  (یکصد   110،000،000 مبلغ  مزایده:  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
نقدى در وجه  یا سپرده  اعتبار حداقل سه ماهه  با  بانکى  به صورت ضمانتنامه 

شهردارى کاشان .
رسیدگى،  و  پیمان  اداره  از   99/07/28 تاریخ  تا  حداکثر  اسناد  دریافت  مهلت 
مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتا تاریخ 99/07/30 و بازگشایى پاکتها درمورخ 

99/08/03 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
مقرر  مهلت  در  معامله  انجام  به  حاضر   ، مزایده  سوم  تا  اول  برندگان  هرگاه   -
نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهردارى به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
-کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى در رد 

یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن : 55440055-8 (031)                                                                                           

شهردارى کاشان
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شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

ول
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شمخانی در دیدار 
وزیر خارجه عراق:

دولت عراق باید ترور 
شهیدسلیمانی را در 

مجامع بین المللی 

پیگیری کند
دبی��ر ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی گفت: 
پیگیری ج��دی ترور ناجوانمردانه ش��هید 
س��لیمانی و ابومه��دی المهندس از طریق 
مجامع بین المللی حداقل اقدامی است که 
انجام آن از س��وی دولت عراق مورد انتظار 
اس��ت. فواد حسین وزیر امور خارجه عراق 
که به تهران سفر کرده است پیش از ظهر 
دیروز ب��ا دریابان علی ش��مخانی نماینده 
مق��ام معظم رهبری و دبیر ش��ورای عالی 
امنیت ملی دیدار و با وی پیرامون مس��ائل 
دوجانب��ه، منطق��ه ای و بین المللی گفتگو 
کرد. ش��مخانی در این دیدار با اش��اره به 
ظرفیت ثبات س��از کش��ورهای منطقه که 
در س��ایه گفتگو و همکاری های منطقه ای 
و بدون دخالت نیروهای فرامنطقه ای قابل 
فعال س��ازی است، بر ضرورت همکاریهای 

دسته جمعی تاکید کرد.
وی با اش��اره به طرح رژیم صهیونیس��تی 
که از طریق عادی س��ازی روابط با برخی 
کشورهای منطقه و با فشار آمریکا در حال 
جری��ان اس��ت و هدفی جز تس��لط کامل 

ب��ر منطقه ن��دارد تصریح ک��رد: این روند 
ک��ه خیانتی بزرگ و نقض آش��کار حقوق 
مردم فلسطین به ش��مار می رود؛ عالوه بر 
گس��ترش نا امنی و ایج��اد اختالف میان 
کش��ورهای منطقه، موجودیت کشورهای 
س��ازش کننده را نیز با خطر جدی مواجه 

خواهد کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با 
بی��ان اینکه توافقات مه��م دو جانبه میان 
ته��ران و بغ��داد دارای اهمی��ت راهبردی 
اس��ت؛ گفت: با تس��ریع در اج��رای کامل 
ای��ن توافقات ضم��ن ارتقا بی��ش از پیش 
س��طح روابط دو کش��ور، الگوی موفقی از 
همکاری های همه جانب��ه را می توان ارائه 
کرد. ش��مخانی ترور س��ردار س��لیمانی و 
ابومه��دی المهن��دس را از مصادی��ق بارز 
تروریس��م دولت��ی دانس��ت و تاکید کرد 
کمترین مجازات عامالن این جنایت بزرگ 
خروج ف��وری از منطقه به ویژه کش��وری 
اس��ت که این جنایت در آن صورت گرفته 
است. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: 
پیگیری ج��دی این ت��رور ناجوانمردانه از 
طری��ق مجامع بین الملل��ی حداقل اقدامی 
اس��ت که انجام آن از س��وی دولت عراق 

مورد انتظار است.
در این دیدار فواد حسین وزیر امور خارجه 
عراق نیز با اعالم عزم کش��ورش در توسعه 
روابط با جمهوری اس��المی ای��ران خاطر 
نش��ان کرد، دولت و ملت ع��راق هیچگاه 
حمایت ها و جانفشانی مردم ایران به ویژه 
جوانان غیور ایرانی را در دفع شر تروریسم 

تکفیری از عراق فراموش نخواهند کرد.


