
اندوهی تازه با هزینه ای کالن!

عجل��ه نکنیم و اگر برای انجام کاری ضروری ناچار 
ب��ه خروج از قرنطینه خانگی ش��دیم س��عی کنیم 
به جای استفاده از وس��ایط نقلیه عمومی از پاهای 
خود بهره برده و مس��یرها را پی��اده طی نماییم تا 
عالوه بر انجام ورزش و حفظ سالمتی جسم و روح، 
ضمن تغییر فصل و بالطبع آب وهوا از گزند ویروس 

کرونا و آنفوالنزا هم در امان باشیم. 
اما برای تغییر ذائقه و برون رفت از تفکرات مغشوش 
ابتال، افکار خود را به س��وی آنچه در شهر می گذرد 
سوق داده تا شاهد باشیم برخالف قبل تعداد تردد 
آمبوالنس ه��ا به ش��دت افزایش یافت��ه و بااین حال 
اکثری��ت باالتفاق ضمن عدم اس��تفاده از ماس��ک 
س��الم و قابل قب��ول، دیگر پروتکل های بهداش��تی 
همچون حفظ فاصله فیزیکی و اجتماعی را رعایت 
نمی کنند و تعداد فرزندان کار در غیاب نظارت های 
خیابان��ی افزایش یافت��ه که در جوی ه��ا و البه الی 
درخت��ان و زباله های پراکنده ب��ه دنبال بازیافت ها 
می گردند و آن ها را می توان جزء بی باک ترین آحاد 
جامعه دانست زیرا نه تنها پروتکل های کووید 19 را 
رعایت نمی کنند بلکه با فلس��فه ای به نام بهداشت 
عمومی بیگانه هس��تند. دیدنی ها در مس��یر بسیار 
اس��ت که می شود برای هرکدام س��طرها نوشت و 
صفحه ها را سیاه کرد اما برگزیده آن ها عدم رعایت 
مقررات س��تاد مقابله با کرونا در همه زمینه هاست 
که اتوبوس های شهری همچنان با حداکثر ظرفیت 
مش��غول ب��ه کار هس��تند و کس��ی نیس��ت تا به 
مس��افران تازه وارد تذکر دهد تا از ماسک استفاده 
نماین��د و تاکس��ی های ش��هر و خطی ه��ا به جای 
گردشی همچنان در ایستگاه ها و میادین در انتظار 
دربس��تی ها و یا س��وار کردن چهار مسافر علی رغم 
تذکرات مکرر در رسانه ها می باشند. قصه اندوه بس 
ناگفتنی و بس��یار است ولی آنچه بیش از همه روح 
را صیقل می دهد مشاهده نوجوانان زباله گرد است 
که به بهانه جمع آوری بازیافت ها مسیرهای دیگری 

را طی می کنند. 
آنچ��ه می بینیم تنها مربوط به پایتخت نیس��ت که 
اکثر کالن ش��هرها با آن روبرو هس��تند و مسئوالن 
نیز همچنان س��کوت اختیار کرده اند که تنها خانم 
ش��هناز رم��ارم همین چند روز پی��ش در یکصد و 
پنجمین جلس��ه علنی شورای اسالمی شهر مشهد 
سفره دل گشوده و اظهار داشت: »فقر چهره خود را 
در حاشیه شهر نشان داده و بروز آسیب ها همچنان 
در ح��ال افزایش و رفتن به ح��وزه زنان و کودکان 
است، آیا پرداختن به این موضوع در حوزه اختیارات 
ش��ورا و شهردار است؟ خیر، همه این موارد متولی 
دارد اما مدیریت ش��هری مسئولیت اجتماعی خود 
می داند ک��ه در این زمین��ه نقش آفرینی کند و به 
معنای این نیست که دولتمردان دست روی دست 
بگذارند تا کار ایجاد نشود و مردم درآمدی نداشته 
باش��ند. با هزینه های روزافزون نمی توانند در نقاط 
برخوردار شهر ساکن شوند و به سمت حاشیه شهر 
می روند تا بدین ترتیب به جمعیت آن افزوده شود 
آس��یب های اجتماعی نیز بیش��تر می شود. این امر 
گسترش حاشیه نشینی، افزایش فقر، کودک کار و 
زباله گردی را به دنبال دارد که اکنون زباله گردی 
ش��امل حال زنان نیز می ش��ود و افزایش فقر باعث 
شده تا دختر 1۴ ساله زباله گرد مجبور به بارداری 
ش��ود تا نوزادی را که ب��ه دنیا می آورد به مبلغ 20 
تا 30 میلی��ون تومان و برای تأمین مخارج زندگی 

بفروشد«. 
آنچه به طور ش��فاف در جلس��ه ش��ورای اس��المی 
کالن ش��هر مش��هد مطرح می ش��ود ش��اید به نظر 
گروهی تازه و عجیب باش��د اما واقعیتی تلخ است 
که نشان می دهد س��ازمان بهزیستی باید در جوار 
کمیته امداد به وزارتخانه ای تبدیل گردد تا مجلس 
بتوان��د در مواقع ل��زوم وزیر مربوطه را اس��تیضاح 
نماید و اجازه ندهد آالم جامعه با ش��نیدن اینگونه 
اخبار، متزلزل ش��ده و هزینه ه��ای کالنی را در امر 

اختالل روح و روان به همراه داشته باشد.

سردار فالح زاده:
 فاطمیون با شناخت کامل از صحنه 

نبرد به مصاف دشمن رفتند
مع��اون هماهنگ کننده نیروی قدس س��پاه گفت: 
فاطمیون آمریکا و وهابیت را به خوبی شناخته بودند 
و با ش��ناخت کامل از صحنه نبرد به مصاف دشمن 
رفتند. س��ردار محمدرضا فالح زاده معاون هماهنگ 
کننده نیروی قدس س��پاه دیروز در آئین رونمایی از 
کتاب ابوباران )خاطرات مدافع حرم مصطفی نجیب( 
اظهار داش��ت: فاطمیون دارای ویژگی های متعددی 
بودن��د که یکی از آنها این بود که اس��الم ناب یعنی 
همان اس��المی که امام راحل معرفی کرده بودند را 
شناخته بودند و در نقطه مقابل اسالم اموی و در یک 
کالم اسالم آمریکایی را که در ظاهر داعش و القاعده 
و وهابیت بروز پیدا کرده بود هم به خوبی ش��ناخته 
بودند. ویگفت: فاطمیون وقتی که خواستند به سمت 
اردوگاه جبهه حق راهی شوند، خدا را در نظر گرفتند.
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روزنامه نگار پیشکسوت
وضعیت تهران فراتر از بحرانی و قرمز اس��ت. این هش��دار حسن  روانشید

فرمان��ده س��تاد مقابله با کرون��ا در تهران اس��ت که گویا 
صدایش به گوش دولتمردان دیگر نمی رس��د. گویا تس��ت 

مدیریت مسئوالن منفی است! 
دیروز سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تشریح آخرین آمار 
بیماران و بهبود یافتگان کرونا در کشور گفت: در طول 2۴ 

ساعت گذشته 22۷ نفر بر اثر ابتال به کرونا جان باختند.
دکتر سیماسادات الری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی گف��ت: از روز 1۴ مهر ت��ا روز 15 مهر 
1399 و بر اس��اس معیارهای قطعی تش��خیصی، ۴هزار و 
151 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کش��ور شناس��ایی 
شدند که دوهزار و 12۷ نفر از آنها بستری شدند و مجموع 
بیماران کووید19 در کشور به ۴۷9هزار و 825 نفر رسید.

الری افزود: متأس��فانه در طول 2۴ س��اعت گذشته، 22۷ 
بیم��ار کووید19 جان خود را از دس��ت دادن��د و مجموع 

جان باختگان این بیماری به 2۷هزار و ۴19 نفر رسید.
گرچه با فرا رسیدن فصل سرد، اپیدمی کرونا در کشورهای 
دیگر نیز تشدید ش��ده اما اکنون در کشورمان کرونا مانند 
دیگر مشکالت می رود که بحرانی برای کشور تبدیل شود. 
کادر درمان خس��ته هس��تند و ظرفیت بیمارستان ها رو به 
کاهش اس��ت و در این میان وزیر بهداشت نیز از اختصاص 
نیافتن بودجه صندوق توسعه ملی که از سوی رهبر معظم 
انق��الب به منظور مبارزه با این بیماری مافقت ش��د گالیه 

دارد. 
در این شرایط پرسش این است چرا دولت به وظیفه قانونی 
خ��ود عمل نمی کند؟ آی��ا موضوع کمبود اعتبار اس��ت  یا 
ناکارآم��دی و ناهماهنگی ج��ای آن را گرفته؟ دولت مرتباً 
برای حل این مشکل با اختصاص حساب از مردم و خیریه 
کمک می خواهد. البته اینکه مردم بایس��تی در این کار به 
کمک هموطنان خود بشتابند کاماًل درست است اما سوال 
اینجاس��ت دولت خود چه وظیفه ای دارد و چش��م امید به 

چه کسی برای حل این مشکل دوخته است؟
رئیس جمهور در ابتدای دوران ریاس��ت جمهوری با کدخدا 
بس��تن را مط��رح و با نزدیک ش��دن به پای��ان دوره خود 
میگوید همه مش��کالت از واش��نگتن دی س��ی است و به 

آن نفرین کنید!  

 نگاهی به وضعیت کشورهای دیگر 
در بس��یاری از کش��ورهای درگیر با کرون��ا دولت عالوه بر 
تأمی��ن نیازهای پزش��کی و درمانی چت��ر حمایتی خود را 
گس��ترده تر کرده و یارانه هایی برای مزدبگیران و اقشار کم 
 درآمد تعیین کرده، این درحالی اس��ت که دولت کشورمان 
نه تنها بودجه ای  که از سوی رهبری برای حل این مشکل 
ب��ه وزارت بهداش��ت اختص��اص داده به ای��ن وزارت خانه 
نمی دهد بلکه همچنان چشم به کمک های مردمی و تامین 

نیازهای اولیه مراکز درمانی به وسیله خود مردم دارد.
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که بسیاری از مراحل درمانی 
کرونا ش��امل بیمه سالمت نمی شود و اکثراً بایستی توسط 

خود بیمار پرداخت ش��ود. از سوی دیگر نه تنها مشوقی به 
کادر درم��ان بابت حضور حداکث��ری خود در جبهه مبارزه 
با این بیماری داده نمی ش��ود، بلکه بسیاری از این پرسنل 
حت��ی کارانه های معم��ول خود را هم دریاف��ت نکرده اند. 
بس��یاری از مراکز درمانی نیز برای جبران کمبودهای خود 

مجبور به تعدیل نیرو شده اند. 

 فرار از مسئولیت 
به نظر می رسد دولت در این زمینه نیز به بهانه های مختلف 
از بار مس��ئولیت خود فرا می کند   دولت هرجا توانسته از 
زیربار مس��ئولیت های خود ش��انه خالی کرده و از مردم و 
دیگر نهادها خواس��ته این مس��ئولیت ها را بردوش بکشند. 
جالب آنجاس��ت که آدرس کاخ س��فید را ب��رای ایجاد این 

مشکالت به مردم می دهد. 
جالب آنجاس��ت که دولت اصالً  خوشش نمی آید که برای 
مبارزه با کرونا دس��ت به مش��ارکت اجتماع��ی بزند. حتی 
زمانی که محمد باقر قالیباف  به خاطر »دلگرمی« دادن به 
کادر درمانی به بیمارس��تان  امام خمینی )ره( سر می زند، 
جلس��ه س��ران قوا به میزبانی قالیباف لغو و اعالم می کند  
به دلی��ل حضور رئیس مجلس در می��ان بیماران کرونایی 
رئیس جمهور خواستار لغو این جلسه شده است. این ابتکار 
قالیباف با استقبال شدید افکار عمومی همراه شد. قالیباف 
در این باره گفت: من مسئول هستم ولی بین مردم رفته ام 

و می دانم که مردم قدردان کادر درمان هستند. 
سوال اینجاس��ت آیا آقای روحانی مسئول نیست ؟ چگونه 
اس��ت که رؤس��ای دو قوه دیگر میان مردم و محافل کاری 
حض��ور پیدا می کنند اما آقای روحانی به بهانه کرونا از این 
کار س��ر باز می زند؟ ش��اید هم  کرونا بهانه خوبی باشد تا 
سال 1۴00 ، پایش را به مجلس برای پاسخگویی نگذارد!!

مشکل روحانی و اطرافیان او کرونا نیست بلکه روحیه غرور 

و اش��رافی گری اس��ت نمونه های آن را بارها دیده ایم مانند 
بازدید او از کارخانجات که حتی از ماشین پیاده نمی شد یا 
مگ��ر جهانگیری نبود که در مناطق زلزله زده با کفش روی 

فرش مردم رفت و...
در همی��ن زمین��ه ربیع��ی رئیس دفتر روحان��ی گفته اگر 
روحانی کرونا بگیرد کشور لطمه می بیند. یعنی اگر رئیس 

دو قوه دیگر کرونا بگیرند مشکلی پیش نمی آید؟

 ماسک زدن و جریمه 
از سوی دیگر اگرچه بسیاری از کارشناسان بر اهمیت ماسک 
زدن در ایام کرونا، تاکید داش��تند اما دولت قانون ماس��ک 
زدن اجب��اری و تعیین جریمه برای مقابله با سرکش��ی ها 
را مدته��ا به تأخیر انداخت، گویا قرار اس��ت اتفاق خاص یا 
معجزه ای رخ دهد که مردم از آن بی خبر هس��تند؟ جواب 
ای��ن افرادی که در اثر این وقت کش��ی دول��ت به بیماری 
مبتال ش��دند و جان باختند، چه کس��ی قرار اس��ت بدهد؟ 
از س��وی دیگر این  روزها بسیاری از پزشکان، پرستاران و 
س��ایر کادر درمان، خسته و فرسوده شده اند و دیگر رمقی 
برای فعالیت حداکثری ندارند. کارشناس��ان نظام سالمت 
نیز هش��دار می دهند که اگر محدودیت ه��ای دوران کرونا 
بازنگردد، جامعه پزش��کی نمی تواند پاسخگوی این شرایط 
باش��د، اما دولت برای انجام این اق��دام تعلل می کند و در 
آخری��ن گزینه محدودت ه��ا را از 12 مهر ماه به مدت یک 

هفته تعیین کرده است. 
نیاز به هوش سرش��ار نیس��ت، همه می دانند که با وجود 
برخ��ی محدودیت ها، مردم بخصوص در ش��هرهای بزرگ 
مجب��ور به انج��ام کارهای اقتص��ادی هس��تند و به دلیل 
مشکالت موجود در سیستم حمل و نقل عمومی در معرض 
بیم��اری کرونا قرار می گیرند. حتی اگر از این مس��ئله هم 
بگذریم آنهای��ی که به ادارات می روند مجبور به ارتباطات 

انس��انی ناگزیر در محل کار هستند و در معرض ابتالی به 
این بیماری قرار دارند. 

این درحالی اس��ت که بسیاری بر این عقیده اند تا آنجا که 
می شود بایستی کارکنان شرکتها و کارمندان دولت که کار 
دفت��ری دارند دورکاری را برگزیده تا فضای وس��ایل نقلیه 
عمومی کمتر ش��لوغ ش��ود و اختصاص به افرادی یابد که 
مجب��ور به حضور در محل کار هس��تند. جالب این اس��ت 
که مسئوالن دولت یکس��ره از رعایت پروتکل ها در وسایل 
حمل و نقل عمومی سخن می گویند اما اظهارات آنها نشان 
می دهد که آخرین باری که سوار اتوبوس و مترو شده اند به 

سالها  پیش بر می گردد. 
اکث��ر پروتکل های مبارزه با کرونا در محافل عمومی جدی 
و سختگیرانه پی گیری نمی شود و بیشتر حالتی تشریفاتی 
دارد. دولت در مورد اعمال برخی از محدودیت های تردد در 

شهرها و کنترل اجتماعات نیز هیچ اقدامی نکرده است. 
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان می گویند اگر 
تنها 1۴ روز تعامالت انسانی به حداقل برسد و به صفر میل 
کند، هم ویروس های پخش شده در محیط از بین می رود، 
هم چرخه انتقال می ش��کند و ه��م مبتالیان در وضعیت با 
ثبات تری تحت درمان قرار می گیرند. در واقع بعد از تنها 
1۴ روز، کرونا اگر ریش��ه کن هم نش��ود، تحت کنترل در 
می آید و میزان مبتالیان و فوت ش��دگان به طرز آشکاری 
کاهش می یابد. بنابراین چرا دولت از اعمال محدودیت های 

دو هفته ای نگران است؟

 آینده ای که از راه می رسد 
دولت بایس��تی برای جلوگیری و پیشگیری از شیوع بیشتر 
ویروس کرونا و برای آموزش و پیش��گیری و تعاون و امداد 
س��المندان و گروه های در معرض خط��ر، همت ویژه ای را 

بکار بندد. 
دولت در نظر داشته باشد اگر کاری برای مردم نکند مردم 
خود ناگزیر مجبور می ش��وند برای خود کاری کنند و این 
ام��ر به دنبال هم هرج و مرج و به��م ریختگی اجتماعی و 
به دنبال آن س��وء اس��تفاده دشمنان از ش��رایط موجود را 
به دنبال دارد. اگر اپیدمی کش��وری کرونا به سونامی ملی 
کرونا،  تبدیل شود دیگر نمی توان از آسیب های اجتماعی 

و اقتصادی آن فرار کرد و راهی برای آن جست . 
اگر وضعیت فعلی ادامه داشته باشد، آنچه پیش روی مردم 
قراردارد، گسترش بیماری است که به دنبال خود کار طاقت 
فرسای کادر درمانی و کارگران گورستان های سراسر کشور 
و آسیب های اقتصادی بسیار بزرگ و پیامدهای خسارت بار 

اجتماعی و حتی سیاسی را به دنبال دارد. 
فرمانده��ی مقابله با بح��ران کرونا نیازمند هماهنگی قوا  و 
نیروهای نظامی و انتظامی اس��ت اما دولت در سازمان دهی 
س��ازوکارهای مرتبط با ویروس کرونا ضعیف عمل کرده و 
در عرضه بدیهی ترین کاالی عمومی یعنی بهداشت عمومی 
ناتوان اس��ت. گوی��ا دغدغه ای برای حمای��ت و حفاظت از 

شهروندان در مقابل این بیماری وجود ندارد ؟

ارزیابی هانی زاده از رویکرد ایران در 
قبال نقش منفی ترکیه در ماجرای 

قره باغ:  

نقش منفی ترکیه 
در مناقشه قره باغ و 

واکنش ایران
نباید پای تهران به درگیری نیابتی 

مناقشه قره باغ باز شود

سیاس��ی  ناظ��ران 
ب��ر ای��ن باورند که 
آذربایجان  درگیری 
و ارمنس��تان بر سر 
منطق��ه ق��ره ب��اغ، 
نیابتی  زمینه جنگ 
در  مس��کو  ب��رای 
حمای��ت از ایروان و 
از  آنکارا در حمایت 
باکو را رقم زده اس��ت؛ برخی نیز تالش دارند تا به هر 
بهانه ای ش��ده پای جمهوری اس��المی ایران را به این 
درگیری باز کنند؛ ناظران سیاس��ی معتقدند مقامات 
ای��ران با صبر و تحمل از رهگذر ارائه پیش��نهاد کامال 
بی طرفانه موضوع مناقشه قره باغ را میان آذربایجان و 

ارمنستان حل کند.
دور جدی��د درگیری های مرزی جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان بر س��ر منطقه قره باغ از بامداد یکشنبه 30 
شهریور آغاز ش��د. این درگیری همچنان ادامه دارد و 
به نظر نمی رسد که دو کش��ور همسایه، عزمی جدی 

برای ترک مخاصمه داشته باشند. 
اما حل مس��ئله قره باغ ورای درگی��ری تاریخی میان 
آذری ها و ارمنی ها، زمانی دش��وارتر می شود که دیگر 
کشور ها نیز مبتنی بر منافع خود به نقش آفرینی در آن 
بپردازند. مهم ترین نمونه قابل ذکر در این راستا، اعالم 
حمایت تم��ام  قد ترکیه از آذربایجان در درگیری های 

اخیر است.

با وجود این رؤس��ای جمهور روسیه، فرانسه و آمریکا 
)گروه مینس��ک( در بیانیه ای مش��ترک، از جمهوری 
آذربایج��ان و ارمنس��تان خواس��ته اند تا ب��ه تنش در 
منطقه قره باغ پایان دهند و آن ها را به اعالم آتش بس 
دعوت کرده اند. در این بیانیه والدیمیر پوتین، امانوئل 
ماکرون و دونالد ترامپ از دو طرف درگیر درخواس��ت 

کرده اند بدون پیش شرط وارد مذاکره شوند.
 توضی��ح آنکه گروه مینس��ک در دهه1990 میالدی 
با هدف پایان دادن به بحران قره باغ به وس��یله سازمان 

امنیت و همکاری اروپا تشکیل شد. 
همچنین ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، دیمیتری 
پس��کوف، س��خنگوی کرملی��ن، گفت ک��ه پوتین در 
ش��ورای امنیت روس��یه، بح��ران قره ب��اغ را به بحث 
گذاش��ته و درخصوص ای��ن بیانیه مش��ترک با آن ها 

صحبت کرده است.
پس��کوف در پاسخ به س��والی درباره حمایت ترکیه از 
آذربایجان در تنش های اخیر با ارمنس��تان و احتمال 
مش��ارکت نظامی ترکی��ه در این تقاب��ل نظامی میان 
باک��و و ایروان گفت: م��ا در این خص��وص اظهارنظر 
نمی کنی��م. ما معتقدی��م هرگونه اظهارنظ��ری درباره 
احتمال حمایت نظامی از یکی از طرفین )ارمنس��تان 
و آذربایج��ان( ماهیت تحریک آمی��ز دارد و به افزایش 

تنش ها منجر می شود.
اما گزارش هایی منتش��ر شده که ادعا دارد روسیه نیز 
در ای��ن میان ب��ه صورت پنهانی به ارمنس��تان کمک 
می کن��د. کاخ الی��زه با ص��دور بیانی��ه ای ضمن متهم  
ک��ردن ترکیه به اعزام مبارزان خارجی از غرب آس��یا 
به قره باغ، گفت که در حال همکاری با روس��یه برای 
رسیدن به توافق آتش بس بین آذربایجان و ارمنستان 
هس��تند. اما در مقابل، ترکیه گزارش ه��ا درباره اعزام 
ش��به نظامیان حامی اش به جمهوری آذربایجان را رد 

کرده است. 
اردوغ��ان معتقد اس��ت ک��ه آتش ب��س تنه��ا زمانی 
امکان پذیر اس��ت که نظامیان ارمن��ی از قره باغ خارج 
ش��وند. اردوغان در این رابطه گفته اس��ت: باتوجه  به 
اینکه آمریکا، روسیه و فرانسه نزدیک به 30سال است 
به این مش��کل بی توج��ه بوده اند، پیگی��ری آتش بس 

ازسوی آن ها غیرقابل قبول است.
ناظران سیاس��ی بر این باورن��د؛ درگیری آذربایجان و 
ارمنستان، زمین جنگ نیابتی برای مسکو در حمایت 

از ایروان و آنکارا در حمایت از باکو را رقم زده است.
مس��ئله قره باغ زمان��ی پیچیده تر می ش��ود که بدانیم 

منطقه قفقاز جنوبی، رگ حیاتی گاز و نفت اروپاس��ت 
و جنگ در آن، پای بسیاری از کشور های دیگر خاصه 

کشور های اروپایی را هم ناخواسته وسط می کشد.
 تقالی برخی برای کشاندن ایران به درگیری 

قره باغ 
حسن هانی زاده کارشناس مس��ائل سیاست خارجی 
در گفت وگو با سیاس��ت روز درباره نقش منفی ترکیه 
در تحوالت قره باغ گفت: نقش منفی ترکیه در جنگ 
می��ان ارمنس��تان و آذربایجان بر س��ر منطقه قره باغ 
کاماًل آش��کار اس��ت، ترکیه تالش دارد تا ارمنستان را 
تضعیف و معادل��ه منطقه قره باغ را به نفع آذربایجان 

تغییر دهد.
وی با بیان اینکه ترکیه با اهداف استراتژیک هم اکنون 
در قالب حامی آذربایجان ایفای نقش می کند، تصریح 
کرد: ترکی��ه می خواهد از مناب��ع طبیعی دریای خزر 
از طری��ق آذربایجان بهره ب��رداری کند به این منظور 
نیروهای گروه تروریس��تی داعش و جیش االس��الم از 
س��وریه برای تقابل با ارمنس��تان ب��ه آذربایجان اعزام 

شده اند.
کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی اظهار داشت: 
نگرش و احساس��ات قومیتی میان ترکیه و آذربایجان 
زیاد اس��ت از این رو تضعیف ارمنستان در دستور کار 
ترکیه قرار دارد تا ذیل بهره برداری های استراتژیک، تا 

تسلط آذربایجان بر منطقه قفقاز جنوبی زیاد شود.
هانی زاده در پاس��خ به اینکه رویک��رد ایران در قبال 
ایف��ای نقش منفی ترکی��ه در برابر تح��والت قره باغ 
چه باید باش��د، خاطرنش��ان کرد: جمهوری اس��المی 
ایران بای��د تحوالت قره باغ را به درس��تی رصد کند؛ 
هم اکنون می بینیم که روس��یه به ص��ورت پنهانی از 
ارمنس��تان حمایت می کند و به نوعی رقابت ترکیه و 

روسیه در منطقه قره باغ رو به گسترش است.
وی ب��ا بیان اینکه درگیری کنون��ی در منطقه قره باغ 
یک درگیری نیابتی اس��ت افزود؛ از این رو جمهوری 
اس��المی ایران نباید تحت تأثیر هیچ یک از طرف های 
درگی��ر قرار بگی��رد، چرا که برخی در تالش��ند به هر 
شکل ممکن پای ایران را به این درگیری ها باز کنند.

کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی گفت: جمهوری 
اس��المی ایران این نگرانی را دارد اگر این درگیری ها 
طوالنی شود، مرزهای کشورمان درگیر شود، از این رو 
پیشنهاد می کنیم مقامات کشورمان با صبر و تحمل از 
رهگذر ارائه پیشنهاد و کاماًل بی طرف موضوع مناقشه 

قره باغ را میان آذربایجان و ارمنستان حل کند.

امام حسین )ع(: همانند کسی کار کن که می داند به خاطر بدی ها، بازخواست 
می شود و به خاطر نیکی ها، پاداش می گیرد.
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شهردارى کاشان

موضوع مزایده: فروش یک قطعه (شماره 27) زمین واقع در انتهاى بلوار 
، جاده نخاله مطابق شرح مندرج در اسناد و مدارك و شرایط  صنعت 

مزایده 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: (160/000/000) (یکصد و شصت میلیون) 
یا  سپرده  اعتبار حداقل سه ماهه  با  بانکى  به صورت ضمانتنامه  ریال 

نقدى در وجه شهردارى کاشان 
و  پیمان  اداره  از   99/7/28 تاریخ  تا  حداکثر  اسناد  دریافت  مهلت 
و   99/7/30 تاریخ  تا  حداکثر  پیشنهادات  قبول  مهلت   ، رسیدگى 
بازگشایى پاکتها در مورخ 99/08/03 در محل شهردارى کاشان خواهد 

بود. 
- هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده ، حاضر به انجام معامله در مهلت 
به  شهردارى  نفع  به  ایشان  مزایده  در  شرکت  سپرده   ، نشوند  مقرر 

ترتیب ضبط خواهد گردید.
و  باشد  مى  مزایده  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

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