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نشستن تا زمان لغو تحریم 
راهکارکارگشا نیست

جریانی ک��ه در حال القاء مذاکره برای حل 
مشکالت کشور است، بار دیگر پا به میدان 
گذاش��ته،  فعال اس��ت و س��عی دارد افکار 

عمومی را نیز با خود همراه کند.
رهب��ر معظم انقالب بار دیگر بر این موضوع 
تأکید کردند که مذاک��ره و توافق با آمریکا 
نتیجه ای نخواهد داشت و باید مشکالت را در 
داخل حل کرد. ایشان در دیدار رؤسای سه 
قوه و دیگر اعضای ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتص��ادی ب��ا تأکید ب��ر اینکه ب��رای عالج 
تحریم ها دو مس��یر »خنثی سازی تحریم ها 
و غلب��ه بر آنها« و»رفع تحریم« وجود دارد، 
افزودن��د: البته ما مس��یر رفع تحریم را یک 
بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به 

نتیجه ای نرسید.
ب��ا وجودی ک��ه هم��گان از بی نتیجه بودن 
مذاکرات و توافق هس��ته ای آگاه هس��تند، 
 با تغییر در دول��ت آمریکا و روی کار آمدن 
جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور، 
برخ��ی در تالش هس��تند تا ب��ار دیگر این 
مسئله را در میان افکار عمومی جا بیندازند 
که باید به خاطر ش��رایط اقتصادی حاکم بر 
کشور، با آمریکا مذاکره کرده و امتیاز بدهیم. 
ذوق زدگی و استقبال از پیروزی بایدن که 
در دوران ریاست جمهوری اوباما معاون اول 
او بود، نشان می دهد که آنهایی که اعتقاد به 
مذاکره و توافق دارند،  از سر ناآگاهی نیست 
بلکه کاماًل آگاه هستند که چه می خواهند. 
در حال��ی که تجربه برج��ام همچون آفتاب 
تابان مقابل دیدگام همه می درخش��د و این 
پیام را می رس��اند که اگر بار دیگر با آمریکا 
مذاکره کرده و به توافق برس��یم،  نتیجه ای 
نخواه��د داش��ت، هیچ تحریم��ی برداش��ته 
نخواهد ش��د و در قبال آن مذاکره و توافق 
باید امتیازی بدهیم پر هزینه تر از هسته ای. 
روی س��خن رهبر معظم انقالب خطاب به 
آنهایی اس��ت که بیانیه منتش��ر می کنند و 
پیام س��ازش را در جامعه نشر می دهند در 
حالی که بس��یاری از مشکالت کشور قابل 
حل اس��ت، آنها اعتقاد دارند مشکل اقتصاد 
کشور راهکار ندارد برای همین است که در 
وجود این تفکر، همت، ش��جاعت و پیگیری 

جدی نیز دیده نمی شود.
آنهایی که می گویند 30 اس��ت که بایدن را 
می شناسند، روشن اس��ت که چه هدفی از 

این سخن دارند.
دولتی که هنور بر سر کار نیامده است و در 
داخل آمریکا با چالش های جدی سیاس��ی 
و اجتماعی روبرو اس��ت، چگون��ه می تواند 
مش��کل گشای دیگر کشورها از جمله ایران 
باشد؟ آمریکای دوران جو بایدن، آمریکایی 
نیس��ت که بتوان��د و بخواهد ک��ه گرهی از 

مشکالت جمهوری اسالمی ایران باز کند.
بای��د برای حل مش��کالت همت داش��ت و 
جرأت کرد، راهکاره��ای زیادی وجود دارد 
ک��ه در عمق بی همتی، دیده نمی ش��وند و 
همچنان اصرار بر مذاکره و توافق از س��وی 

سازشکاران مطرح می شود.
مذاکرات هس��ته ای تجربه  خ��وب اما تلخی 

بود که جمهوری اسالمی آن را چشید.
بیش از 7 س��ال است که فرصت های کشور 
صرف مذاکره و توافقی شده است که نتیجه 

آن را همگان دیدند و احساس کردند.
آیا باز هم قرار است مذاکرات با آمریکا آغاز 
ش��ود و یک دور تسلسل ش��کل بگیرد که 

پایان آن خوش نخواهد بود؟
برجام یک توافق چند جانبه اس��ت، ش��ش 
کشور شامل روسیه، چین، آمریکا، انگلیس، 
فرانسه و آلمان آن را امضا کرده اند، اما چهار 
کشور غربی هیچگاه به تعهدات خود پایبند 
نبودند و دو کشور روسیه و چین نیز گرچه 
پایبندی خود را ب��ه برجام اثبات کردند اما 
به خاطر تحریم های بانکی امریکا نتوانستند 
یا نخواس��تند که سیاس��ت آمریکا را زیر پا 

بگذارند.
برجام مذاکره پذیر نیست، آمریکایی ها خود 
اعتراف می کنند که بازگشت بایدن به برجام

ای��ن س��ادگی ها نیس��ت و موان��ع و  ب��ه 
مش��کالت زیادی بر س��ر راه احیای برجام 
از س��وی آمری��کا وج��ود دارد. حت��ی اگر 
آمری��کای دوران ج��و بایدن ب��ه برجام باز

سخنی با صادر کنندگان 
بیانیه سازش 
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محمد صفری

تبادل جاسوس صهیونیستی با
 سه تاجر ایرانی

یک فعال اقتصادی و دو ش��هروند ایرانی که به اتهامات واهی، 
در خارج از کش��ور بازداشت ش��ده بودند، با یک جاسوس دو 
تابعیت��ی که برای رژیم صهیونیس��تی فعالیت می کرد، تبادل 

و آزاد شدند.
س��ی ام ش��هریور ماه ۹7 خبر دس��تگیری یک زن جوان 3۱ 
ساله، توجه رسانه ها را به ایران جلب کرد. کایلی مور گیلبرت، 
تبعه استرالیا � انگلیس بود که رسانه های خارجی او را محقق، 

پژوهشگر، اسالم شناس و استاد دانشگاه معرفی می کردند.
کایلی 3۱ س��اله با عنوان استاد دانش��گاه و شیعه شناس، به 
تمام کش��ور های مهم منطقه غرب آسیا سفر کرده بود، ایران 
مصر، س��وریه، عراق، بحرین، کویت و ... او در این س��فر ها در 

مجام��ع علمی و مذهبی حاضر می ش��د و با ش��خصیت های 
فرهنگی و مذهبی این کشور ها در ارتباط بود.

اما کایلی مور گیلبرت کیست و چرا در ایران بازداشت شد؟ 
کایل��ی متول��د ۱۹۸7 در اس��ترالیا و دارای تابعی��ت دوگانه 
اس��ترالیایی، انگلیسی اس��ت. وی در خانواده مسیحی تبار به 
دنیا آمد، اما بعد ها به اقتضای ش��غلش مجبور به تغییر مذهب 

از مسیحیت به یهود می شود.
امان، سرویس جاسوسی نظامی اسرائیل، در این سال ها کایلی 
را تحت نظر داش��ت برای مقاصد خود رشته او را تغییر داد و 
کایلی را ملزم به ادامه تحصیل در »رش��ته مطالعات اسالمی و 

خاورمیانه« می کند.
کایل��ی پس از گذراندن آموزش ها به زبان های عبری، عربی و 
ژاپنی مس��لط می شود و برای گذراندن دوره های تخصصی به 
اسرائیل سفر کرده و در یک پادگان، آموزش های نظامی خود 

را تکمیل می کند.

در نهای��ت او که اکنون به یک مأمور آموزش دیده اس��رائیلی 
تبدیل شده، با تغییر دین خود از مسحیت به یهود سرسپردگی 

خود به تشکیالت صهیونیستی را تکمیل می کند.
ماموری��ت جدی��د وی موضوعات هس��ته ای و اقتصادی ایران 
به خصوص کش��ف ش��یوه های دور زدن تحریم ها و همچنین 
موضوع��ات مربوط به محور مقاومت اس��ت. ازین رو، امان، به 
منظور حفظ پوش��ش و توجیه اقدامات بعدی، کایلی را ملزم 
به ادامه تحصیل در مقطع دکتری رش��ته مطالعات اس��الم و 

خاورمیانه می کند.
دوره آموزش اختصاصی کایلی برای ماموریت ایران دو س��ال 
زم��ان برد و او طی این مدت کامال به زبان فارس��ی مس��لط 

می شود. 
در س��فر اول وی به ایران، دس��ت به هی��چ اقدامی نمی زند و 
پس از مدت کوتاهی از کشور خارج می شود. در سفر دوم، به 

توصیه سرویس اسرائیل در ایام محرم وارد ایران می شود.

کایلی با حضور در شهر های مختلف که در راستای مأموریتش 
بود، اق��دام به جم��ع آوری اطالعات می نمای��د. کایلی که از 
اشراف اطالعاتی ایران بر خود بی اطالع است به منظور عادی 
سازی حضور خود در ایران به اماکن مذهبی، هیئات و اماکن 

توریستی می رود تا کسی نسبت به این سفر شک نکند.
این بار کایلی برای ارتباط گیری با برخی شخصیت ها و اهداف، 
اقدام و س��عی می کند به اطالع��ات اقتصادی و نظامی ایران و 
جبهه مقاومت دس��ت پیدا کند، که مورد ضربه اطالعاتی قرار 

گرفته دستگیر می شود.
وی پ��س از طی مراحل قانونی و قضایی ب��ه جرم اقدام علیه 
امنیت ملی از طریق همکاری اطالعاتی با رژیم صهیونیستی به 
۱0 س��ال حبس محکوم گردید و پس از ۲ سال از محکومیت 
خود، در نهایت نظام جمهوری اس��المی تصمیم می گیرد وی 
را با س��ه فع��ال اقتصادی ایرانی که به قص��د دور زدن تحریم 

بازداشت شده بودند تبادل کند.
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نگاهی به فرمایشات رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی  

وفات حضرت معصومه سالم هللا علیها را تسلیت می گوییم 

((آگهى تجدید مناقصه عمومى))

دهقان _ شهردار ورامین 

ول
ت ا
نوب

شهردارى ورامین

شهردارى ورامین 

-
- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-  هزینه درج آگهى و کارشناسى بعهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود
-  سایر اطالعات وجزئیات در فرم شرایط تجدید مناقصه موجود مى باشد .

تجدید مناقصه عمومى یک  مرحله اى 
با ارزیابى کیفى 99/28

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران در نظر دارد  مناقصه خرید تابلوهاى سافت استارتر  
همراه با باراندازى و تحویل در انبار کارفرما را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
شماره فراخوان 2099050139000097از محل اعتبارات داخلى/ سرمایه اى  برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99،09،05 مى باشد.

الى 99،09،09 ساعت  : ساعت 10:00مورخ  99،09،05   از سایت  مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه 
19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،09،25
قراردادهاى  و  بازرگانى  امور  در   99،09،26 تاریخ  صبح  ساعت9  از   : پاکات   کلیه   بازگشایى  زمان 

شرکت  مى باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 854،554،362 (هشتصد و پنجاه و چهار میلیون و پانصد و پنجاه 

و چهار هزار و سیصد و شصت و دو ) ریال 
و  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرك واوان ، بلوار امام خمینى (ره) روبروى 
نیروى انتظامى حوزه ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران -دبیرخانه به کد پستى: 3317869371 

تلفن:02156172595 داخلى 136
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
در این مناقصه تولید کنندگان کاالى موضوع مناقصه و در اولویت بعدى نماینده رسمى (انحصارى) 

تولیدکنندگان و تامین کنندگان  مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود . 
http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات

swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران
www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران
 (سهامى خاص) 
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  تلفنی آگهی می پذیرد
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حراجمعه آسیاتک با 
تخفیف های طالیی

حراجمعه امس���ال آس���یاتک رو از دست نده 
چون ق���راره کلی تخفیف طالی���ی گیرت بیاد! 
حراجمعه آس���یاتک در روز های پنجش���نبه و 
جمعه 6 و 7 آذر ماه برگزار میش���ه و شما 48 
ساعت وقت دارید تا از ویژه ترین و بهترین 

تخفیف های سال استفاده کنید.
تخفیف های امس���ال برعکس سال های قبل 

خیلی متفاوته!
امس���ال ع���الوه ب���ر س���رویس ه���ای وی���ژه و 
 TD-LTE برای مش���ترکین ،ADSL تخفیف های
و همچنی���ن س���رور اختصاصی هم پیش���نهاد 

های ش���گفت انگیزی داری���م. یعنی هم برای 
مش���ترکین خانگی تخفی���ف داریم و هم برای 

مشتریان سازمانی !
اما... عالوه ب���ر تخفیف های ویژه محصوالت 
آس���یاتک، کلی هم تخفیف های جذاب دیگه 
از ش���رکت های���ی ک���ه تو باش���گاه مش���تریان 
آس���یاتک همکاری دارن برای ش���ما همراهان 
همیشگی آسیاتک ارائه شده تا بتونید خرید 
ه���ای دیگتون رو هم با هزین���ه کمتری انجام 
بدی���د! ش���ما میتونید ب���ا مراجعه ب���ه صفحه 

اختصاصی این رویداد به آدرس: 
asiatech.ir/blackfriday2020  تخفی���ف 
ه���ا رو مش���اهده کنی���د و ب���ا کلی���ک ب���ر روی 

هرکدوم پین مربوطه رو دریافت کنید.

بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره  
خداداد ملت ایران است

پیام رهبر انقالب به  مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین
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