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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

نگاهی بر کارنامه دموکرات ها در غرب آسیا

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

طومار هر متجاوزی را به سرعت 
درهم می پیچیم

آنهایی که اصرار دارند حل مش��کالت داخلی 
کش��ور را به مذاکره با آمریکای دوران بایدن 
گره بزنند آیا از سیاس��تی که او علیه ایران در 

پیش دارد آگاه هستند؟
جو بایدن رئیس جمه��ور منتخب آمریکا که 
با وجود دونالد ترام��پ رئیس جمهور کنونی 
آمریکا شرایط دش��واری را برای ورود به کاخ 
س��فید در پیش دارد،  قدیس پاک نیست که 
تص��ور کنیم او نج��ات دهنده ای��ران خواهد 
ب��ود! بایدن اگر بتوان��د در دوران گذار قدرت 
آمری��کا را از خطر فروپاش��ی نجات دهد، گار 
بزرگی انجام داده اس��ت. ب��ا این وجود بایدن 
نیز برای جمهوری اس��المی ایران برنامه هایی 
دارد که از آن با نام ابزار هوشمندانه یاد کرده 
است. جو بایدن پیش از پیروزی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا در یادداش��تی که 
سی ان ان آن را منتشر کرد، نوشته بود؛ »راه 
هوشمندانه ای برای فشار آوردن به ایران وجود 
دارد، کارزار فش��ار حداکثری برای ایران یک 
موهبت بود.«بایدن در دو وجه سیاس��ت خود 
را علیه ایران بیان کرده است.نخس��ت آن که 
چرا بایدن فشار حداکثری را یک موهبت برای 
ایران دانسته اس��ت؟ در پاسخ به این پرسش 
باید گفت، فش��ارهای حداکث��ری علیه ایران 
گرچه فشارهای اقتصادی و افزایش قیمت ها 
را در پی داش��ته که البته معلول اصلی آن را 
باید در داخل جستجو کرد اما همین فشارهای 
حداکثری باعث ش��د جمهوری اسالمی ایران 
اندکی ب��ه تولیدات داخلی بیش��تر بپردازد و 
وابستگی شدید به درآمدهای نفتی را کاهش 
دهد.اگر در این زمینه تالش بیش��تری انجام 
شده بود، تأثیر فشارهای حداکثری به حداقل 
می رس��ید. بایدن اگر در سیاس��ت های خود 
تصمیم داشته باش��د که فروش نفت ایران را 
با قیمت بس��یار ارزان کنونی آزاد کند و حتی 
اجازه ورود درآمدهای نفتی را به ایران بدهد، 
ش��اکله جهش تولید تضعیف خواهد ش��د و 
باردیگر اقتصاد ایران صد در صد واردات محور 
می شود.اما مهمترین سیاست جو بایدن را باید 
در منطقه غرب آسیا جستجو کرد، همانجایی 
که کارزار نبرد ایران و همپیمانانش با آمریکا و 
اذناب او است.احتمال قریب به یقین سیاست 
هوش��مندانه ای که جو بایدن از آن علیه ایران 
نام برده اس��ت،  تقویت گروه های تروریس��تی 
در منطق��ه و دیگر کش��ورهایی اس��ت که با 

جمهوری اسالمی ایران مرز دارند.
پ��روژه داعش در زمان اوباما ش��کل گرفت و 
توانست یک چالش بس��یار جدی را در غرب 
آسیا به وجود آورد. بخش های زیادی از خاک 
سوریه به اش��غال این گروه تروریستی تحت 
حمایت مثلث غربی عبری عربی در آمد و تا 
عم��ق عراق پیش رفت و به نزدیکی  مرزهای 

جمهوری اسالمی ایران رسید.

راه هوشمندانه بایدن 
علیه ایران 
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وزیر دفاع:

ایران آماده تأمین نیازمندی های 
نیروهای مسلح عراق است
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موضــوع مزایــده: اجاره یک قطعه زمیــن واقع در مجموعــه تولید و تکثیر 
ســازمان جهت راه اندازى مدرسه طبیعت ، مطابق شرایط ، اسناد و مدارك 

منضم به متقاضیان واجد شرایط
* مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99/9/13 مهلت قبول پیشنهادات 
حداکثر تا مورخ 99/9/15 و بازگشایى پاکات مورخ 99/9/16 مى باشد.
* ســپرده شرکت در مزایده برابر با مبلغ نه میلیون (9/000/000) ریال 
و بصورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدى در 

وجه شهردارى مى باشد.
* هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نشــوند سپرده شرکت  در مزایده ایشان به ترتیب به نفع شهردارى ضبط 

خواهد گردید.
* کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد و شــهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
* ســایر اطالعــات و جزئیات مربوط به معامله در اســناد مزایده درج شــده 

است.
تلفاکس: 03155450503

سازمان سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى کاشان 

آگهى مزایده عمومى شماره 99/1

محمدرضا عبدلى خالدى - رئیس سازمان

ول
ت ا
نوب تجدید آگهى مناقصه عمومى  یک مرحله اى با 

ارزیابى کیفى ( فشرده ) به شماره 99,27

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

ول
ت ا
نوب

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران

  www.setadiran.ir 

–

مبلغ شماره فراخوان موضوع مناقصه ردیف 
تضمین(ریال) 

مبلغ برآورد 
اولیه ریال

مدت 
اجراى کار  

1

عملیات وصول مطالبات 
آب بهاء و انشعابات آب 
و فاضالب قطع و وصل 
انشعابات آب بدهکاران 
آب بها ، تعهدات انشعاب 
، شناسایى و تبدیل 
انشعابات غیر مجاز و 
تخلفات مشترکین در 
شهر گلستان 

سلطان آباد ، قلعه میر 

10 ماه 2099050139000093333,000,0008,100,000,000

2

عملیات رفع دفرمگى، 
بریدگى و یا گسیختگى 
لوله  جدار فلزى چاه و 
اتصال جدار کمکى دوم 
در چاه هاى تحت پوشش 
شرکت آبفاى جنوبغربى 

استان تهران

10 ماه2099050139000094345,000,0008,500,000,000
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روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

خ���ب���ر

رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم »جواد اژه ای« 
را تسلیت گفتند

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظ��م انقالب با 
صدور پیامی درگذشت حجت االسالم »جواد اژه ای« 

را تسلیت گفتند.
متن پیام ایشان به این شرح است:

بسمه تعالی
با اندوه و تأس��ف فراوان خبر درگذشت عالم مجاهد 
جناب حجت االسالم آقای دکتر جواد اژه ای را دریافت 
کردم؛ ش��خصیت برجس��ته و ممتازی که س��الهای 
متم��ادی مجاهدتهای بزرگ و مب��ارک را بااخالص 
و ب��دون اندک تظاه��ری عهده دار ش��د. یادگارهای 
فراموش نشدنی برای کشور و انقالب برجای گذاشت. 
تش��کیل انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا، تشکیل مدارس استعدادهای درخشان کشور، 
مدیری��ت پدرانه بر مجموعه های نخبگان��ی جوان، و س��ازنده در دوران طالئی مدال آوری های 
علم��ی بین الملل��ی از جمله ی این یادگارهای بی همانند اس��ت. این مجاه��د خاموش که خود 
برادر ش��هیدی عزیز و داماد شهید عالیقدر آیت اهلل بهشتی بود بنای نخبگی و نخبه پروری را بر 
شالوده های محکم ایمان وانقالب استوار ساخت و سپیدروی و سرافراز به مالقات خداوند رحیم 
ش��تافت. اینجانب با تأس��ف عمیق به همس��ر گرامی و صبور و فرزندان عزیز و دیگر منسوبان و 
بازماندگان ایشان و نیز عموم جامعه ی نخبگانی کشور تسلیت عرض میکنم . رحمت و مغفرت 

الهی را برای آن مرحوم مسألت مینمایم.  پایگاه اطالع رسانی دفتر مفم معظم رهبری

جزئیات محدودیت  های جدید کرونایی از آذرماه اعالم شد

 ۱۰۰ شهر در وضعیت 
هشدار سطح ۳

رفتارشناسیکسانیکهحلمشکالتاقتصادیرابهانتخاباتآمریکاگرهمیزنند

شنبههفتهآینده
محدودیتهایزیادی

اعمالمیشود

جدالبرسر
دادخواستهایانتخاباتی

بحران پسا انتخابات آمریکا هر روز وارد فاز 
جدیدی می شود
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