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سردار رشید:
ارتش و سپاه در مقابل تهدیدات، 

آرایش دفاعی و تهاجمی دارند
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بسیار روشن اس��ت که اگر ایاالت متحده علیه 
جمهوری اسالمی جنگی را آغاز کند، نخستین 
مکان��ی که ایران آنجا را ه��دف قرار خواهد داد 

اسرائیل است.
اکنون این موضوع مطرح اس��ت که چرا آمریکا 

اقدام نظامی علیه ایران انجام نمیدهد؟ 
»داوید مناش��ری« مؤسس مرکز مطالعات ایران 
در دانشگاه تآلویو درباره این مسئله گفته است: 
»ایرانیها خط قرمزها را زیرپا میگذارند و جوابی 
از آمریکا نمیبینند.گزین��ه نظامی وجود ندارد، 
این در توان ما نیس��ت.« اما چ��را آمریکا بنا بر 
گفته اس��تاد دانش��گاه تل آویو زمانی که ایران 
خط��ر قرمزها را زیر پا میگذارد جوابی از آمریکا 

دریافت نمیکند؟
تا پیش از این شرایط تفاوت داشت، آمریکا اگر 
اقدامی علیه ایران انجام میداد، بدون پاسخ باقی 
میماند،زمانی که ناو آمریکایی وینسن در آبهای 
خلیج ف��ارس هواپیمای مس��افربری جمهوری 
اس��المی ایران را س��رنگون کرد، بس��یاری در 
انتظار پاسخ ایران به این جنایت ایاالت متحده 

بودند، اما آمریکا پاسخی دریافت نکرد.
دلیل آن هر چه بود، ش��اید در همان زمان نیز 
اگر ایران پاس��خ چنین اقدامانی را به هر نحوی 
داده بود، آمریکاییها دس��ت و پای خود را جمع 
میکردند. با این وجود در طول زمان، جمهوری 
اسالمی ایران توانست پس از پایان جنگ عراق 
علیه ایران، در زمینه نظامی و دفاعی ورود کند 
و پیشرفتهای بزرگی را به دست آورد که اکنون 
توانمندیهای نظامی ایران کابوسی برای آمریکا 

و همپیمانان آن شده است.
آمریکاییها زمانی که ایران پهپاد فوق پیش��رفته 
آنها را که وارد حریم هوایی جمهوری اس��المی 
ش��ده بود با یک فروند موش��ک پدافند هوایی 
ساخت داخل سرنگون کردند، متوجه شدند که 
ش��رایط نظامی و دفاعی ایران بسیار فراتر از آن 

چیزی است که تاکنون تصور میکردند.
اگ��ر هر کش��ور دیگری ب��ه جز ای��ران اقدام به 
س��رنگونی پهپاد آمری��کا کرده بود ن��ه تنها از 
ترس از ایاالت متحده عذرخواهی میکرد بلکه با 
واکنش تندی روبرو میشد. ایران نه عذرخواهی 
ک��رد و ن��ه این که آمری��کا جرأت و جس��ارت 

واکنش داشت.
فرماندهان نظامی ایران پس از س��رنگونی پهپاد 
آمریکا با قاطعیت گفتند اگر بار دیگر هم چنین 
تجاوزی انجام شود واکنش ما همان خواهد بود 
ک��ه در س��رنگونی پهپاد فوق پیش��رفته آمریکا 
نش��ان داده ش��د. اجرای تصمیم دونالد ترامپ 
در ترور سردار ش��هید حاج قاسم سلیمانی، که 
یک اقدام تروریس��تی و بدون ارزش نظامی بود، 
با واکنش تند ای��ران همراه بود، هر چند انتقام 
نهایی خون ش��هید سردار سلیمانی و ابو مهدی 
المهن��دس هنوز باقی اس��ت. ه��دف قرار دادن 
پایگاه نظامی آمریکا در عین االس��د عراق، تنها 
بخش کوچکی از پاس��خ و واکنش ایران به ترور 

سردار سلیمانی بود.
رژیم آمری��کا همچنان در انتظ��ار انتقام نهایی 
است و سایه این انتقام بر سر نیروهای آمریکایی 

سنگینی میکند.
دلی��ل مهمی ک��ه آمری��کا ج��رأت واکنش به 
جمهوری اس��المی ایران را ندارد، توانمندیهای 
نظامی آن اس��ت، تردید نباید ک��رد که اگر در 
زمین��ه نظامی ای��ران ضعف داش��ت، آمریکا در 
حمل��ه نظامی درنگ نمیکرد. رژیم آمریکا درک 
کرده که اگر کوچکتری��ن تعرضی به جمهوری 
اس��المی ایران داشته باشد، شیش��ه عمر او در 
منطقه شخم زده خواهد شد. رژیم صهیونیستی 
شیش��ه عمر ایاالت متحده است و در نخستین 
واکنش ایران در صورت تع��رض آمریکا، بارانی 
از موش��کهای ویرانگر ایران بر سر اسرائیل فرو 
خواه��د باری��د که طوم��ار این رژی��م را در هم 

خواهد پیچید.

چرا گزینه نظامی علیه ایران 
منتفی است؟
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قدردانی رهبر انقالب از نيروی انتظامی: 

امروز مردم اقتدار پلیس را 
احساس می کنند
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سرمقاله

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

قدردانی رهبر انقالب از نيروی انتظامی: 

امروز مردم اقتدار پلیس را احساس می کنند
فرمان��ده معظم کل قوا در پیامی به مناس��بت هفته نی��روی انتظامی از زحمات و تالش های 

کارکنان خدوم این نیرو قدردانی کردند.
متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی که به فرمانده ناجا ابالغ شده، 
به این شرح است: سردار اشتری؛ سالم من را به همه کارکنان خوب و زحمت کش و خدوم 
نیروی انتظامی برس��انید. مردم عزیز ما قدردان زحمات و تالش های بی وقفه خدمتگزاران به 
خود و کشور هستند. و امروز اقتدار و مهربانی را توأمان در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

ایران احساس می کنند و از ابتکارات ناجا در برخورد با منکرات استقبال می کنند.

اسماعیلی: 

سخنان سخنگوی دولت نشأت گرفته از بی اطالعی از 
اصالحیه قانون مجازات اسالمی است

غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در باره اظهارات ربیعی که گفته بود الزم است قوه 
قضائیه در موضوع  توهین برخی نمایندگان مجلس به رئیس جمهوری ورود کند گفت: به نظر 
می رس��د سخنان سخنگوی محترم دولت نش��أت گرفته از بی اطالعی ایشان از اصالحیه قانون 
مجازات اسالمی است. وی گفت: با توجه به قانون مجازات اسالمی حبس که در ماههای پایانی 
مجلس قبل به تصویب رس��یده، دایره ش��مول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد 
قانون مجازات اسالمی از جمله ماده 609 این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور 
در زمره جرائم قابل گذش��ت قرار گرفته و در این جرائم ورود و رس��یدگی قوه قضائیه نیازمند 
شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور است. وی تاکید کرد: بر اساس قانون دادستان نمی تواند 

بدون اعالم شکایت از ناحیه شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر نماید. 
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اندر احواالت آنانی که استیضاح و استعفاء رییس جمهور را وارد ادبیات سیاسی کشور کردند

آگهى مزایده عمومى شماره 2099005547000006 

ارتباطات و امور بین الملل شهردارى سنندج

دوم
ت 
نوب

شهردارى سنندج در نظر دارد بر اساس مجوز شماره بند 2 جلسه 122 مورخ 98/4/25 شوراى محترم اسالمى شهر سنندج، 17 واحد 
مجتمع تجارى خدماتى میدان مولوى کرد سنندج را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید از 

تاریخ انتشار این آگهى، جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت «ستاد» مراجعه نمایند.

هزینه خرید اسناد مزایده براى هر واحد: 1,000,000 ریال واریزى به شماره حساب 3100001880000 بانک ملى 
مهلت توزیع اسناد: از تاریخ 99/7/29 لغایت 99/8/15

مهلت عودت اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 99/8/17
تاریخ بازگشایى اسناد: ساعت 9 مورخ 99/8/18

مساحت کاربرىشماره طبقهردیف
(مترمربع)

قیمت کارشناسى
 (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

222,0544/410/000/000انبار تجارىزیر زمین1
2/383/420/000

40,733/258/400/000بالکن انبار تجارىزیرزمین

129,15129/150/000/000تجارىهمکف2

7/938/700/000 60,4124/164/000/000بالکن تجارىهمکف

21,845/460/000/000نیم طبقه تجارىهمکف

194,4997/245/000/0004/862/250/000تجارى اول3

A44,648/928/000/000446/400/000 خدماتىدوم4

C52,0111/702/250/000585/112/500 خدماتىدوم5

G53,9313/482/500/000674/125/000 خدماتىدوم6

A44,928/085/600/000404/280/000  خدماتىسوم7

B50,1910/539/900/000526/995/000 خدماتىسوم8

C52,2510/972/500/000548/625/000  خدماتىسوم9

F42,889/433/600/000471/680/000 خدماتىسوم10

G54,1412/722/900/000636/145/000 خدماتىسوم11

A45,067/660/200/000383/010/000  خدماتىچهارم12

B50,459/585/500/000479/275/000  خدماتىچهارم13

G53,9311/864/600/000593/230/000  خدماتىچهارم14

B50,429/075/600/000453/780/000  خدماتىپنجم15

C52,259/405/000/000470/250/000  خدماتىپنجم16

G54,1410/828/000/000541/400/000 خدماتىپنجم17

آگهى مناقصه عمومى 

سید على مرتضوى - شهردار

اول
بت 
نو

صورتجلسه   4 شماره  مصوبه  استناد  به  منظریه  شهردارى 
دارد  نظر  در  منظریه  شهر  اسالمى  شوراى   99/7/14 مورخ   152
عملیات آسفالت معابر و ترانشه هاى سطح شهر را از طریق مناقصه 
مى  متقاضیان  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به  عمومى 
توانند جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه و همچنین 
پرداخت سپرده شرکت در مناقصه همه روزه تا پایان وقت ادارى 
مورخ 99/8/17 به واحد مالى شهردارى منظریه مراجعه نمایند.

محل 
میزان مبلغ اعتبارشرح عملیاتپروژه

(مترمربع)

سپرده 
شرکت در 
مناقصه

محل 
اعتبارات

نحوه 
پرداخت 

معابر و 
ترانشه 
هاى 
سطح 
شهر

تهیه ، حمل 
و پخش 
آسفالت 
 MC و
(آموالسیون)
 با ضخامت
 5 سانتیمتر

 7/000/000/000
ریال

 12000
مترمربع

 350/000/000
ریال

اعتبارات 
شهردارى

به صورت 
غیر نقدى 
و تهاتر 
زمین

03153282028
03153282131

 www.manzarie.ir
شناسه  آگهى 1028573

 نگرانم به سیاه چاله  کرونا بیفتیم
برای  درگیری سنگین  آماده ایم

وزیر بهداشت: 
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