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نمایش عملیات فوجی پهپادهای 
شاهد ۱۶۱ و ۱۴۱ در رزمایش سپاه 

در جریان رزمایش امروز ســپاه، تصاویری از پرواز 
فوجی پهپادهای شاهد ۱۶۱ و ۱۴۱ نیروی هوافضا 
منتشر شد. در اولین مرحله از رزمایش پیامبر اعظم 
نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب اسالمی، 
عملیات ترکیبی شلیک موشک های بالستیک نسل 
جدید ســپاه به همراه عملیــات پهپادهای رزمی و 

شناسایی و  انتحاری این نیرو به اجرا گذاشته شد.
دراین مرحلــه از رزمایش، پس از حمله پهپادهای 
تهاجمی بمب افکن نیروی هوافضای ســپاه از همه  
جهت ها  به سپر موشــکی دشمن فرضی و انهدام 
کامل هدف ها  ، انبوه موشک های بالستیک  نسل 
جدید ســپاه  در کالسهای ذوالفقار ، زلزال و دزفول  
هم به ســمت اهداف تعیین شده شلیک و اینگونه 

ضربات مهلکی بر پایگاه  فرضی دشمن وارد کرد.
اما یکی از نکات حائز اهمیــت این رزمایش، پرواز 
فوجی پهپــاد هــای شــاهد ۱۶۱ و ۱۴۱ نیروی 
هوافضای ســپاه بود. این پهپاد که پیش از این در 
عملیــات ضربت محرم  و در هــم کوبیدن مواضع 
داعش در شــرق فرات نیز مورد استفاده قرار گرفته 
بود، در حقیقــت نمونه ۴0 درصد پهپاد مشــهور 
RQ-۱70 آمریکایی اســت که سال ۱390 به تور 
نیروی هوافضای سپاه افتاد. در سال 93 کار ساخت 
نمونــه ۴0 درصد  پهپاد RQ-۱70 آمریکایی با نام 
پهپادهای شاهد ۱۶۱ و ۱۴۱ در دستور کار نیروی 
هوافضای سپاه قرار می گیرد. تفاوت بین پهپاد شاهد 
۱۴۱ و ۱۶۱ در این است که شاهد۱۶۱ از یک موتور 
جت و شاهد۱۴۱ از موتور پیستونی به عنوان پیشران 
استفاده می کنند. شــاهد۱۶۱ پهپادی با مأموریت 
مراقبت رزمی و بیشــینه برد 500 کیلومتر اســت 
و می تواند تا ارتفاع 25000 پا پرواز کند. بیشــینه 
ســرعت این پهپاد 275 کیلومتر بر ســاعت و وزن 
برخاست آن 70 کیلوگرم است و می تواند تا 2 بمب 

را با خود حمل کند.  تسنیم

بازدید اعضای کمیسیون انرژی 
مجلس از نیروگاه اتمی بوشهر

اعضای کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
دیروز  2۶ دی ماه از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید و 

با مهندسان آن گفت وگو کردند.
رئیس و اعضای کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی، دیروز 2۶دی ماه از نیروگاه اتمی بوشهر 
بازدیــد کردند.فریدون عباســی نماینــده مردم 
کازرون و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی به همراه اعضای کمیسیون انرژی مجلس، 
در این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت تولید 
برق اتمی در واحد یکم نیروگاه بوشــهر، اقدامات 
انجام شده و پیشــرفت پروژه واحد های 2و3 این 

نیروگاه را مورد ارزیابی قرار دادند.
دیدار با مهندســان و کارکنــان صنعت برق اتمی 
و آگاهــی یافتن از چالش هــا و موانع این صنعت 
از دیگر اهداف این بازدید بود. شــایان ذکر است 
مجلس شورای اســالمی، دولت را به زمینه سازی 
جهــت تولید 20 هزار مگاوات بــرق اتمی مکلف 

کرده است.  باشگاه خبرنگاران 

» ام ابیها «
آتـــش کشـــیدند را  و دیـــوار  در 
ـــث عشـــق را درخـــون کشـــیدند حدی
کردنـــد آوار  را  دیـــوار  و  در 
علـــی را غصـــه دار یـــار کردنـــد

ــد ــاس کردنـ ــردم خنـ ــت مـ جنایـ
کبـــودي را نصیـــب یـــاس کردنـــد
بگـــو یـــا  فاطمـــه  بـــا  تـــو چـــه کردنـــد
ـــد ـــه دادن ـــه غص ـــن غص ـــو را  در بی ت

ـــی را ـــوال  عل ـــه  م ـــش  ماه گل  ش
ـــد ـــرده کردن ـــی پژم ـــه ای ـــال غنچ مث
ـــد حســـن جـــان خـــاک چـــادر را تکان
ـــاند ـــادر ُدر فش ـــاد  م ـــا  ی ـــین  ب حس

انیـــس و مونـــس مـــا بعـــد  مـــادر
کشـــد رنـــج فـــراوان جـــای مـــادر
ــه دارش ــی غصـ ــرای ثانـ ــود زهـ بـ
ــرارش ــن بیقـ ــوم غمگیـ ــود کلثـ بـ

ـــش ـــا بچـــه های ـــی ب ـــد و عل ـــی مان عل
ـــش ـــوز صدای ـــم  س ـــد و غ ـــی مان عل
مگـــر  تـــو  یـــاور  مـــوال  نبـــودي
ــودي ــو   نبـ ــا   تـ ــر  ام  ابیهـ مگـ

ـــي ـــم بهترین ـــر دو عال ـــه دره ـــو ک ت
تـــو کـــه الگـــوي زنهـــاي زمینـــي
بـــه لطفـــت» سیرنگ«امیدواراســـت
ـــت ـــا  وام  داراس ـــا وعقب ـــه  در دنی ک

سیرنگ احمدزاده

تحلیل کارشناس مسائل سیاست خارجی در باره
 تحریم های آمریکا علیه ایران

ریل گذاری ترامپ برای بایدن

 اقدامــات اخیــر ترامپ در روزهــای پایانی 
ریاســت جمهوری اش نشــان دهنده تاکید 
ســاختار حاکمیت آمریکا بر دشمنی آشکار 
با ملت ایران اســت و ســکوت جــو بایدن و 
تیم همراهش که اشــخاص شاخص او تقریبا 
مشــخص شده اند حاکی از این نکته است که 
آنها نیز تحریم های فزاینــده علیه جمهوری 

اسالمی ایران مورد تاییدشان است.
قرار اســت دولت دونالد ترامپ، رئیس  جمهور آمریکا طی روزهای آینده تحریم های 
بیشــتری علیــه ایــران اعمال کند، یــک مقام آمریکایــی در گفت وگــو با وبگاه 
واشــنگتن فری بیکن اعمال این تحریم ها را به نفــع دولت جو بایدن، رئیس جمهور 
منتخب آمریکا دانســته که در حال تدوین سیاســت های خود در قبال جمهوری 
اسالمی ایران است.  آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته 2 فرد و۱۶ شرکت ایرانی، 
از جمله اولین تولیدکننده واکسن ایرانی کرونا را در فهرست تحریم ها قرار داد. یک 
مقام ارشد دولت ترامپ به واشنگتن فری بیکن گفت: واشنگتن در حال آماده کردن 
تحریم های بیشتری است که احتماالً طی روزهای آینده اعمال خواهد شد. این مقام 
آمریکایی گفته هدف از اعمال این تحریم ها ســنگ اندازی در مسیر سیاست دولت 
آتی آمریکا نیســت بلکه دولت ترامپ قصــد دارد گزینه های چانه زنی متعددی در 
اختیار دولت بایدن قرار دهد که به دنبال مذاکرات جدید با ایران اســت.  این مقام 
آمریکایی گفت: »ما فکر نمی کنیم داریم دست های دولت بایدن را می بندیم.« وی 
مدعی شــد این تالش ها، یکی از ابزارهای موجود برای اعمال فشــار بر ایران جهت 

بازگرداندن این کشور به میز مذاکره است. اعمال این تحریم ها بخشی از سیاست 
موســوم به کارزار فشار حداکثری اســت که دولت آمریکا بعد از خروج از برنامه 
جامع اقدام مشــترک یا برجام علیه ایران را از ســر گرفته است. دولت آمریکا به 
موجب این سیاســت عالوه بر احیای تحریم ها به سیاست هایی تحریک آمیز علیه 
ایران، از جمله ترور سردار قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی روی آورده است. ترامپ وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری 
سیاست »کارزار فشار حداکثری« ایران را به حضور پای میز مذاکره برای رسیدن 
بــه »توافقی بهتــر« -به زعم او- مجاب خواهد کرد. در حالی که دوران ۴ ســاله 
ریاســت جمهوری ترامپ رو به پایان اســت او در تحقق این هــدف ناکام مانده و 
ترامپ از ســوی گروه های مختلــف در آمریکا آماج انتقادات قرار گرفته اســت. 
منتقدان ترامپ او را به نداشــتن راهبرد در قبال ایران، تشدید بی مورد تنش ها با 
این کشور و جدا کردن مسیر آمریکا از متحدانش متهم کرده اند. همچنین نشریه 
آمریکایی نشنال اینترست در یادداشتی به این ناکامی پرداخته و رویکرد خصمانه 
دولت های مختلف آمریکا در قبال ایران در قالب تحریم، اعمال انزوای دیپلماتیک 
و لفاظی های گاه و بی گاه، همگی در چارچوب هدف بزرگتر یعنی تغییر رژیم در 

ایران را یادآور شد.
در بخشــی از یادداشت نشنال اینترست آمده است؛ ترامپ خروج آمریکا از توافق 
هسته ای 20۱5 را با این فرض اجرایی کرد که توافق مذکور نتوانسته امنیت مردم 

آمریکا در مقابل خطرات ادعایی ایجاد شده از سوی ایران را تضمین کند.
این نشــریه آمریکایی در ادامه می نویســد: کارزار فشار حداکثری بکار گرفته شد 
تــا ایران را وادار به آمدن به پای میز مذاکره کند، زیرا به تصور دولتمردان آمریکا 
ایران یا خطر ورشکســتگی را خواهد پذیرفت و یا تســلیم خواسته های واشنگتن 
می شود. اما متاسفانه این حقیقت که ایران توانایی ایستادگی در برابر تحریم ها را 
دارد و می تواند با فشــار حداکثری تقابل کند، در فرضیه دولت ترامپ لحاظ نشده 
بود. نشــنال اینترست یادآور شد؛ اســتراتژی دولت ترامپ برای کشاندن ایران به 
پــای میز مذاکره نه تنها نتیجه نداد بلکه اســتقرار نزدیک به 3 هزار نظامی مازاد 
در منطقه و اعزام اســکادران اضافی هواپیما های جنگنده به عربســتان، نیرو های 

آمریکایی را در معرض خطرات بیشتر قرار داد.
این نشــریه آمریکایی با یادآوری حمالت راکتی به ســفارت این کشور در بغداد 
مدعی شــد ایران با کمک نیرو های نیابتی تحت حمایت خود دســت از حمله به 

نمایندگی های دیپلماتیک و پایگاه های آمریکا در عراق برنداشته است.
نشــنال اینترســت با یادآوری اینکه آمریکا برای اقدامات یکجانبه خود از حمایت 
متحدان اروپایی خود نیز برخوردار نیســت، نوشت آمریکا تالش برای نشان دادن 

ایران به عنوان یک کشور سرکش را به بهای منزوی شدن به جان خریده است.
دکتر ســیدرضا صدرالحسینی کارشــناس مسائل سیاســت خارجی درخصوص 
دلیل آنکــه دونالد ترامپ در روزهای پایانی ریاســت جمهوری خود همچنان بر 
طبــل تحریم های جدید می کوبد و جو بایدن رییس جمهور آتی این کشــور نیز 
ســکوت اختیار کرده است، گفت: اقدامات اخیر ترامپ نشان دهنده این است که 
سیاست های راهبردی آمریکا در موضوعات مهم در سیاست خارجی و باالخص در 
قبال انقالب اسالمی سیاست های ثابتی است. وی افزود: در حقیقت اوباما رییس 

جمهور پیشین آمریکا برای افزایش تحریم ها برای رییس جمهور بعدی خود ریل 
گذاری کرد و ترامپ توانســت افزایش تحریم ها و فشارهای حداکثری را در قبال 
جمهوری اســالمی ایران به اجرا در بیاورد. صدرالحســینی با بیان اینکه در حال 
حاضر مشــاهده می کنیم اقدامات زیر بنایی ترامپ برای آماده کردن دولت آینده 
بایدن اســت، بیان داشت: دولت بایدن اگر بخواهد شرایطی برای ایجاد گفت وگو 
فراهم کند این کار برای آنها دشوار خواهد بود و البته بهانه ای برای افزایش تحریم 
ها و یا تداوم تحریم ها بر اساس سیاست های ترامپ برایشان وجود خواهد داشت. 
این اســتاد دانشــگاه تصریح کرد: در حقیقت اقدامات ترامــپ برای جلوگیری از 
کاهش تحریم ها علیه اشــخاص، نهادها و ســازمان ها در جمهوری اسالمی ایران 
کامال مشهود است. این کارشناس مسائل سیاست خارجی با تاکید بر اینکه سکوت 
بایدن و تیم همراهش که اشــخاص شــاخص او تقریبا مشخص شده اند حاکی از 
این نکته اســت که آنها نیز این تحریم های فزاینده علیه جمهوری اسالمی ایران 
مورد تاییدشــان است، گفت: چرا که آنها هیچ واکنش منفی در قبال تحریم های 
ضد ایرانی ترامپ مطرح نکردند. صدرالحســینی با اشــاره به اینکه نباید به دولت 
بایدن خوش بین بود، خاطرنشــان کرد: بطور حتم دولت جدید آمریکا نیز مساله 
کاهش تحریم ها را در دستور کار خود قرار نخواد داد؛ این اقدامات اخیر ترامپ در 
روزهای پایانی ریاست جمهوری اش نشان دهنده تاکید ساختار حاکمیت آمریکا 
بر دشــمنی آشکار با ملت ایران است.  وی گفت: باید با توجه ویژه به راهبردهای 
مقام معظم رهبری، مسئله اقتصاد مقاومتی و بهره مندی از توان داخلی و اعتماد 
به جوانان کشــور را در دستور کار قرار دهیم و دولتمردان موضوع ساخت درونی 
کشور را با اولویت هرچه تمام تر در مسیر کار خودشان قرار دهند؛ مسائله خنثی 

کردن تحریم ها نیز  باید در دستور کار دولت و ملت کشورمان قرار بگیرد.

رئیــس دفتــر رئیس جمهــور اخیراً با اشــاره بــه اینکه 
نمی خواهیم اشــتباهی را که اینها )یعنی منتقدان دولت و 
برجام ( در این هشــت سال مرتکب شده اند و با حرف های 
خودشــان فشــار را بر ما )دولت( مضاعف کرده اند برجسته 
کنیم و یا به آن بپردازیم، امروز نمی خواهیم به جای یافتن 
راه حل مشــکالت مردم، دعوای حاشــیه ای درست کنیم، 

سواالت مختلفی را در افکار عمومی به وجود آورده است. 
البته اینکه ایشــان مخالف حاشــیه ســازی است، رویکرد 
خوبی بعد از 8 ســال اســت به هر حــال ماهی را هر وقت 
از آب بگیریم تازه اســت، بخصوص اینکه راه همکاری بین 
دولتمردان و احزاب سیاسی آنقدر روشن شده که دولت به 
فکر آن اســت که دولت بعدی کار خود را با تحریم شــروع 
نکند و بتواند حداکثر اقدامات الزم را بدون ســایه تحریمها 
برای مردم انجام دهد و اتفاقاً هیچ چیزی در کارنامه دولت 
فعلی ثبت نشود. شاید هم دولت امیدوارانه همچنان در این 
فکر است که طرفداران اقدامات و طرز تلقی آنها نیز در دور 
بعدی انتخابات ریاســت جمهوری بتواند زمام ۴ سال دیگر 
را در اختیار گیرند؟  حتی می توان این انتظار را داشــت که 
دولت می خواهد مردم با خاطره خوشــی با دولت دوازدهم 
خداحافظی کنند. همه اینها خوب است، اما، اینکه محمود 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با اطمینان از لغو تحریمها 
سخن می گوید، سوالی در افکار عمومی ایجاد می کند و آن 
به این معناســت که اطمینان واعظی از لغو تحریمها از کجا 
نشــأت می گیرد که بسیاری از مطبوعات طرفدار دولت آن 
را به عنوان خبر خوش پایان دولت اعالم می کنند و اینگونه 
وانمود می ســازند که امریکا به اهدافش نرســید؟ پس اگر 
دولت توان لغو تحریم های اقتصادی را داشت چرا نتوانست 

در این 8 سال این کار را انجام دهد؟! 
سینگالهای که از سوی کشورهای اروپایی و آسیایی در این 

زمینه به دولت می رسد چیست؟ 
 رقیب خرابکار

دراین میان اولین ســوالی که مطرح می شود، این است که 
اینقدر رقیب دولت و منتقدان ایشان قدرتمند هستند و چه 
ابزاری را در دست دارند که می توانند مانع از اقدامات دولت 
شوند؟ این درحالی اســت که مقام معظم رهبری بارها در 
فرمایش های خود علیرغم تضاد فکری با برخی از ایده های 
دولتمردان مانند اجرای برجام بدون در نظر گرفتن شروط 

رهبری یا ایده مذاکره با امریکا با دولت همراهی کردند.
چهارم آبان ماه امســال بود که ایشان در موضعی صریح و 
روشــن فرمودند: »هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک 
حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان 

دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.«
از ســوی دیگر درحالی که مجلس شورای اسالمی ، درست 
پس از مدتها سیاســت انفعالی از سوی دولت برای همراهی 
با دولت در پایان مســیر خود، قانــون اقدام متقابل در برابر 
تحریمها را تصویب کرد و اتفاقاً همین امر موجب رویکردی 
جدید برای دولت شد و دست او را در انتقاد از سیاست های 
گروه 5 + ۱ باز گذاشــت، رئیس دفتر رئیس جمهور گفت:  
می خواهند در ۱۴00 پیروز شوند، به دولت حمله می کنند، 
عده ای ســنگ اندازی می کنند تا تحریم ها برداشته نشود. 

بندهایی تصویب کرده اند که مانع رفع تحریم است.

وی افــزود: همین تفکری که اکثریــت را در مجلس دارند 
هشت سال خودشان سرکار بودند نه تنها نتوانستند مشکل 
هسته ای را حل کنند، بلکه قطعنامه هایی را چه در شورای 
امنیت ســازمان ملل و چه در شــورای حکام علیه کشــور 
گرفتنــد. آنها می خواهند که این دولــت نتواند برای مردم 
گشایشــی به وجود بیاورد برای همیــن به طور دائم حمله 

می کنند تا در انتخابات ۱۴00 خودشان پیروز شوند.
در همان حال رئیس جمهور نیز مصوبه مجلس را »مضر« و 
عجوالنه نامید و از مجلســی ها به طعنه خواست که »هول« 
نشــوند، که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پاســخ داد: 
»رئیــس جمهور فرمــود که یک عده هول شــدند و اجازه 
دهید ما کارمــان را انجام دهیم که بنده عرض می کنم که 
کســی هول نشده و از قضا همه ما و مردم هفت سال است 

که منتظریم کاری انجام شود.

 سوال های پی در پی 
 در این میان اگر نگاهی به شــبکه های مجازی و رسانه های 
فعال داشــته باشیم اولین ســوالی که از سوی مردم مطرح 
می شــود این اســت که با امضای برجام هیــچ چیز تغییر 
نکــرد. مردم می گویند زمانی که گفتگوهای برجام در حال 
برگزاری بود دولت مرتباً از برداشــته شــدن همه تحریمها 
صحبــت می کرد و حاال هم دولــت می گوید باید با امریکا 
و حامیانش مذاکره کنیم که تحریمها برداشــته شــود. این 
درحالی اســت سوال این اســت که آیا در این وسط اتفاقی 
برای تحریمها افتاد؟ مردم می پرسند زمانی که آمریکا عضو 
برجام بود چه گلی به ســر ملت ایران زد جز آن که دست 
با اعمال تحریم های بیشــتر زد، که حاال می خواهد مجدداً 

وارد صحنه شود؟ 
البته دولتمردان باید به یاد داشــته باشند که اول قرار بود 
صد روزه مشــکالت حل شــود و بعد این وعده به تصویب  
برجام موکول شــد و بعد هم  قرار شــد که بعد از روی کار 

آمدن بایدن حل شود که دولت بعد مشکلی نداشته باشد.

 لغو تحریمها نیازی به مذاکره ندارد 
در ایــن زمینه لطف اهلل فروزنده از فعاالن اصولگرا و معاون 
پارلمانی دولت دهم در گفتگو با خبرنگار روزنامه سیاســت 

روز گفت:  در طول این ســالها دولــت عملکرد قابل قبولی 
نداشته و به شدت ناکارآمد بوده است به نحوی که مردم به 

شدت از دولت شاکی و گالیه مند هستند. 
وی با اشــاره به وعده های دولت برای حل مشکالت مردم 
افــزود: این وعده ها همگی به این موضوع بر می گشــت که 
اگر دولت گفتگوهای برجامــی را انجام و برجام را تصویب 
کند مشکالت مردم خاتمه می یابد و به این ترتیب فرصت 

سوزی های بسیار کرد. 
فروزنده اظهار داشــت: دولت به جای اینکه به دنبال اصالح 
شرایط اقتصادی با توجه به توان داخلی برود، به مردم وعده 
هایی داد که عملی نشد و تالش می کرد که از طریق برجام 
مســائل را حل کند. وی که پیشاز این سخنگوی جمعیت 
ایثارگــران بود، تصریــح کرد: در حال حاضــر انتقاداتی از 
ســوی دولت به مجلس می شود، این درحالی است که حق 
مســلم مجلس نظارت بر عملکرد دولت است و دولت باید 
پاســخگوی مجلس باشد و شرایط فعلی نشان می دهد که 
مدیریت دولت ناکارآمد بوده اســت. دستیار تولیت آستان 
قدس در امور آستان ها، با یادآوری اینکه مجلس تالش می 
کنــد تا  در اواخر کار دولــت اقداماتی انجام دهد که دولت 
بتواند تا حدودی مشــکالت مردم را حل کند ، خاطرنشان 
کرد: دولتمــردان کنونی به جای اینکه بپذیرند که عملکرد 
درستی نداشــته اند و باید روش خود را اصالح کنند، دست 
بــه فرا فکنی زده و در حال ظرفیت ســازی برای انتخابات 
هستند. دولت برای فرار از ناکارآمدی و پاسخگویی به مردم 
و مجلــس به عنوان نماینده مردم، دیگران را متهم و عنوان 

می کند که اجازه کار به دولت داده نمی شود. 
وی اضافــه کرد: در حــال حاضر مردم اقبالــی به دولت و 
همفکران دولت در انتخابات آتی نشــان نمی دهند چرا که 
مردم 8 سال به این گروه اعتماد کردند و سکان کشور را در 
اختیار آنها قرار دادند ولی متاسفانه این دولت ناکارآمد بود. 
فرزنده با اشــاره به امکانات و ا ختیارات وسیع دولت، گفت: 
مردم نمــی پذیرند که دولت نتوانــد کاری بکند و درحال 

حاضر بزرگترین مسئله کشور را عدم مدیریت می دانند. 
این فعال اصول گرا در پاســخ به این ســوال سیاســت روز 
کــه آیا دولت در صورت مذاکره مجــدد با امریکا می تواند 
مشکالت فعلی مردم و دولت آینده را حل کند، افزود: قطعاً 

امریکایی ها در استراتژی خود تغییر نمی دهند. امریکایی ها 
ذاتاً ضد انقالب اسالمی و نظام هستند و از اسرائیل حمایت 
مــی کنند. تفاوت دولت بایدن با ترامپ  تغییر در روشــها 
اســت. این به آن معناست که با روشــهایی منافقانه تر از 
ترامــپ با ایران برخورد می کنند. وی اضافه کرد: اگر دولت 
می خواســت برای مردم کاری انجام دهد و معتقد است که 
می خواهد زمینه را برای دولت بعدی فراهم کند، باید تالش 
کند توانایی داخلی را فعال کند، زمینه سرمایه گذاری را در 
کشور فراهم کرده و در زمینه کنترل تورم و قیمت ها برنامه 
داشــته باشد. در غیر این صورت به امید اینکه ما با مذاکره 
تــالش کنیم تا تحریمها را برای دولت بعد برداریم کاری از 

پیش نمی رود و جای امیدواری وجود ندارد. 
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس 
، در باره چرایی اطمینان به برداشــته شدن تحریمها اظهار 
داشــت: ما امیدواریم که دولت ان شــاءهلل بتواند تحریمها 
را بردارد و با برداشــته شــدن تحریمها مخالف نیستیم، در 
مورد انجام گفتگوهای پشــت پرده چیزی نمی دانم اما به 
دولت بدبین نیســتیم و امیدواریم تحریمها برداشته شود. 
منتها برداشتن تحریمها نیاز به مذاکره ندارد، امریکا باید به 
شــکل یک طرفه تحریمها را بردارد تا بتوانیم به این دولت 
برای مذاکره مجدد اطمینان کنیم در غیر این صورت نیازی 
به مذاکره نیســت. وی گفت: البته اگر آقایان به دنبال این 
هستند که از طریق مذاکره فضایی برای انتخابات برای خود 

فراهم کنند این موضوع قابل تأمل و بحث است . 
 از این ستون به آن ستون فرج است 

در نهایــت به نظر می رســد که آشــفتگی و ســردرگمی 
اســتراتژیکی که در عرصه اقتصادی گریبانگیر دولتمردان 
شده به بدنه سیاســی و اظهارات مقامات نیز سرایت کرده 
اســت. مردم می گویند زمانی که دولــت به دولت یازدهم 
تحویل داده شــد تحریمها وجود داشت ، اما مقامات دولت 
آن قــدر تحریــم را بزرگ نمایی کرده اند که خودشــان هم 
باورشان شد که بدون رفع تحریمها کاری از پیش نمی رود. 
گویا همزمان با اعمال تحریمهای تازه از ســوی ترامپ بی 
تدبیری هم به دولت تحمیل شــد . چه کسی 5 سال بخش 
مســکن را به حال خود رها کرد؟ چه کســانی فرصت های 
تولید و رونق را با نــگاه به بیرون خاموش و نقدینگی را به 
بخــش های غیر مولد و دالر و طال هدایت کردند؟ اختالس 
های میلیاردی چه زمانی روی داد ؟ اشرافی گری چه زمان 
جان گرفت ؟ آمار بیکاری در چه دولتی شــدت یافت و  ...؟ 
آیــا این دولت نبــود که به جای نگاه بــه داخل و پیگیری 
سیاست های اقتصاد مقاومتی راه دیگری را در پیش گرفت 

و منتظر چیدن سیب و گالبی از برجام شد؟ 
درست اســت مردم در مقابل بالیای طبیعی مانند زلزله و 
سیل ایســتاده اند و تحریمها را برای حفظ نظام و همراهی 
بــا والیت به جان خریــده اند، اما کمر آنهــا در مقابل بی 
تدبیری های مسئوالن خم شده و دیگر نمی خواهند از یک 

سوراخ چند مرتبه گزیده شوند.
مــردم از دولت انتظار دارند که الاقل در این چند ماه آینده 
کمی به فکر مردم باشــد و دست از نگرانی برای دولت بعد 
بردارد چرا که خدا تا آن زمان بزرگ اســت و از این ستون 

به آن ستون فرج است.

رسول اکرم )ص(: اولین کسی که داخل بهشت می شود 
فاطمه )س( است.
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سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کاشان 

آگهی مزایده عمومی شماره 99/3

محمدرضا عبدلی خالدی – رئیس سازمان

نوبت دوم

موضوع مزایده: واگذاری قطعه زمینی واقع در بلوار شهداء ، ابتدای مجموعه 
تولید و تکثیر جهت احداث گلخانه ، بدون اخذ سرقفلی ، حق کسب ، پیشه 

و تجارت ، مطابق شرایط ، اسناد و مدارک منضم به متقاضیان واجد شرایط
* مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99/11/7 مهلت قبول پیشنهادات 

حداکثر تا مورخ 99/11/9 و بازگشایی پاکات مورخ 99/11/12 می باشد.
* سپرده شرکت در مزایده برابر با مبلغ شش میلیون )6/000/000( ریال و 
بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه 

شهرداری می باشد.
* هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نفع شهرداری ضبط  به  ترتیب  به  ایشان  مزایده  نشوند سپرده شرکت  در 

خواهد گردید.
* کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.
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هدی  دهقان  بذرافشان


