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ســرانجام پــس از هفته ها جوســازی و بوق و کرنا 
کردن رسانه ای، جو بایدن رئیس جمهور در آستانه 
سقوط آمریکا راهی سرزمین های اشغالی فلسطین 
شــد. بایدن در این ســفر در حالی ارادت شخصی 
خویش به صهیونیست ها را به حد کمال ابراز داشت 
که از محورهای رفتاری وی را اتخاد مواضع در باب 
امنیت رژیم صهیونیستی تشکیل می داد که بخشی 
از آن نیز شامل مقابله با ایران بوده است. آغاز ورود 
بایدن در حالی با بازدید از سامانه لیزی ضد پهپادی 
ادعایی صهیونیســت ها بوده است که بایدن و الپید 
نخســت وزیر موقت صهیونیست ها بیانیه مشترک 
بیت المقدس را امضا کردند که از بندهای اصلی آن 
را نیز مســائل نظامی و امنیتی تشکیل می داد. این 
رویکرد حمایتی از یک سو به صورت یک جانبه بوده 
چنانکــه بایدن ادعا می کند کــه من از این موضوع 
عذرخواهی نمی کنم کــه دولت من 4 میلیارد دالر 
و یــک میلیارد دالر دیگر به گنبد آهنین اختصاص 
داده است و ما در حال کار بر روی یک پروژه لیزری 

هستیم که می تواند جایگزین گنبد آهنین باشد. 
از ســوی دیگر دو طرف در بیانیه مشترکی بر تعهد 
آمریکا در راســتای ایجاد یک ساختار منطقه ای در 
راستای تعمیق بیشــتر روابط رژیم صهیونیستی با 
کشورهای منطقه و گسترش آن با دیگر کشورهای 
عربی و اســامی تأکید کردند. در این بیانیه آمده 
اســت که واشنگتن به امنیت رژیم اسرائیل و حفظ 
برتری نظامی آن در منطقه همچنان پایبند اســت. 
آمریکا آماده است تا از تمام عناصر قدرت ملی خود 

برای اطمینان از این نتیجه استفاده کند.
 بعدی از سخنان بایدن نیز با محوریت تهدید نظامی 
علیه ایران بوده است چنانکه وی مدعی می شود که 
اجازه دســتیابی ایران به ساح هسته ای را نخواهد 
داد. همچنین خود را متعهد به مقابله با فعالیت های 
مستقیم ایران یا فعالیت هایی که از طریق گروههای 
همســو با خود همچون حــزب اهلل لبنان، حماس و 

جهاد اسامی انجام می دهد، می داند.
بایدن همچنین عنوان می کند که به عنوان آخرین 
گزینه از نیروی نظامی علیه ایران اســتفاده خواهم 
کــرد. همزمان بــا او نیز یائیر الپید، نخســت وزیر 
صهیونیســت ها مدعی می شــود که حرف زدن و 
دیپلماسی، جمهوری اسامی را متوقف نخواهد کرد 
و تنها چیزی که آنها را متوقف می کند این است که 
بدانند در صورت توسعه برنامه هسته ای شان، جهان 
آزاد به اســتفاده از زور متوســل می شود، باید یک 

تهدید نظامی معتبر روی میز بگذاریم.
بیان این ســخنان از سوی سران رژیم صهیونیستی 
و آمریکا در تفســیری ساده بیانگر استمرار سیاست 
مذاکره و جنگ است چنانکه پیش از این نیز بایدن 
در یادداشــتی در واشنگتن پســت عنوان می کند 
که ایــران گزینه ای جــز پذیرش آنچــه غرب در 
مذاکرات مطرح می سازد، ندارد. در این میان برخی 
جریان های داخلی در کنار بنگاه های رسانه ای غرب 
از جمله فارسی زبانان بیگانه با برجسته سازی واژه 
گزینه نظامی، در حالی ســعی دارند تا تنها گزینه 
ایران را تن دادن ســریع به خواســته های غرب در 
مذاکرات عنوان نمایند و ایســتادگی را زمینه ساز 
گرفتار شدن در جنگ که نگاهی به تحوالت جهانی 

حقایقی ورای این دیدگاه را نشان می دهد.
 آمریکا پس از 20 ســال مفتضحانه از افغانســتان 
خارج و ماه هاســت که در جنــگ اوکراین به رغم 
دهها میلیارد دالر هزینه نتوانســته در برابر روسیه 
ایستادگی نماید که بحران انرژی و غذایی تنها بخش 
کوچکی از این وضعیت اســت. رژیم صهیونیستی 
گرفتار بحران سیاســی و ســقوط کابینه ها از یک 
ســو و گسترش مقاومت فلسطینی ها از سوی دیگر 
است چنانکه حتی توان حفظ ایمنی زندان های خود 
برای فرار نکردن فلســطینی ها را ندارد. هر چند که 
جوخه های ترور و خرابکارانه این رژیم تحرکاتی در 
ایــران صورت داده اند اما در عمل توان ورود به هیچ 

جنگی را ندارند.
 کشــورهای عربی حامی آمریکا نیز 7 سال است که 
در برابر مقاومت مردم فقیر و رنج کشیده یمن ناتوان 
بوده اند چه رســد به اینکه بخواهنــد در برابر ایران 
قرار گیرند. حقیقت امر آن اســت که ادعای ائتاف 
آمریکایی-عبــری و عربی علیه ایران صرفا یک دروغ 
و بازی رسانه ای برای توجیه سازش برخی کشورهای 
عربی با صهیونیســت ها و نیز موفق نشان دادن سفر 
بایدن است تا شاید از شکست سنگین دموکرات ها در 
انتخابات آبان ماه کنگره جلوگیری نمایند. به عبارتی 
دقیق تر گزینه نظامی در کار نمی باشد و نسخه سازش 
با امریکا نوشتن نسخه ای نادرست با هزینه های بسیار 
است که زمینه ساز تشدی تحریم ها و فشارها خواهد 
شد. باور نداشتن بایدن به کارایی گزینه نظامی زمانی 
آشکارتر می شــود که  وی در حالی مدعی می شود 
که ســپاه را حتی به قیمت نابودی برجام در لیست 
گروه های تروریستی حفظ می کند که همزمان خروج 
ترامپ از برجام را اشتباه بزرگ می نامد و بازگشت به 

برجام را تنها گزینه درست می نامد.

نسخهاشتباهنمینویسیم

رئیس جمهور در کرمانشاه: 

 هرگونه خطای آمریکا در منطقه 
با پاسخی سخت مواجه خواهد شد
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گــفــتوگــو

نگاهی بر آنچه در دیدار سران رژیم صهیونیستی و بایدن در اراضی اشغالی گذشتسرمقاله
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قاسم  غفوری

دبیر کل حزب ایران قوی:

 بیشترین مشکالت کشور در حوزه مسکن
به دولت یازدهم و دوازدهم برمی گردد

میترا یزدچی   حزب ایران قوی، یکی از احزاب سیاســی نوپای کشور است که با حمایت 
جمعی از نخبگان کشــور راه اندازی شده اســت. این حزب بنا دارد با احیای ارزش های واالی 
انقاب و بها دادن به بانوان و جوانان در عرصه های مهم کشــور تاثیرگذار باشد و چهره جدید 
و متفاوتی از احزاب نشــان دهد. خشــایار نادی، دبیر کل این حزب نیز طی چند ماه اخیر که 
این حزب شــکل گرفته بار دیدار با اقشار مختلف در اســتان ها ،شهرستان ها و روستاها نشان 
داده که پایتخت نشین نیست و به قابلیتهای استانها نیز توجه دارد. از این رو طی گفت وگویی 
اختصاصی دیدگاه های وی را در رابطه با مسائل مهم اقتصادی کشور جویا شدیم. آنچه در پی 

می آید حاصل این گفت وگو است.
***

*یکی از مشکالت بزرگ کشور ما معضل مسکن بخصوص برای جوانان است. نظر شما 
در رابطه با طرح های دولت سیزدهم در حوزه مسکن چیست؟ اگر شما جای وزیر راه 

و شهرسازی بودید چه طرحی برای مشکالت اجازه نشین ها داشتید؟
به اعتقاد من بیشــترین و عمده ترین مشکات ما در حوزه مسکن به دولت یازدهم و دوازدهم 
برمی گردد. وزیر وقت راه و شهرســازی در دولت قبل اعتقادی به ســاخت مسکن ارزان برای 
اقشــار کم بضاعت توسط دولت نداشت و همین دیدگاه موجب بروز مشکاتی شد و در نهایت 
به دولت ســیزدهم نیز رســید.  یکی از راه هایی که دولت سیزدهم می تواند از آن برای اجرای 
این وعده اش اســتفاده کند، استفاده از  زمین های صفر و بایر در اطراف تهران و کانشهرها و 
تکنولوژی ســاخت مسکن پیش ساخته است که در داخل کشور امکان اجرای آن را داریم. این 
طرح باید بعنوان یک قانون ســه فوریتی توســط مجلس تصویب شود، با تائید شورای محترم 
نگهبان برســد تا دولت برای ساخت سریع مسکن بخصوص برای جوانان مکلف شود. عاوه بر 
این با توجه به وجود بافت های فرسوده در محات تهران، می توانیم این محات را به دو شکل 
انبوه ســازی و شخصی برای تامین مسکن ارزان قیمت مورد استفاده قرار دهیم. در روش انبوه 
سازی، سرمایه گذار در هر محله خانه های فرسوده را از صاحبان آنها خریداری کرده و بصورت 
مجتمع  انبوه ســازی می کند. در بحث اجاره مسکن نیز قانون افزایش 25 درصد اجاره بها، از 
ســوی سران سه قوه به تصویب رســیده و باید با جدیت روی آن نظارت باشد و اجرا شود. هر 

کسی هم این قانون را رعایت نکرد باید با او بطور جدی برخورد شود. 

* ارز ترجیحی طی سال های اخیر موجب فساد زیادی در کشور شده بود ولی دولت 
قبل جسارت حذف آن را نداشــت. با این وجود برخی منتقدین تورم اخیر کشور را 

تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی می دانند. نظر شما در این رابطه چیست؟
تورم اگر به بخش تولید هدایت شود خوب است ولی اگر غیر از این باشد به ضرر اقتصاد کشور 
اســت و موجب نارضایتی مردم می شــود و اقشار آسیب پذیر و مســتضعف اذیت می شوند. 
اختصــاص ارز ترجیحی ) ارز جهانگیری ( که رئیس دولت یازدهم و دوازدهم ، بانی آن بود، از 
اول هم اشــتباه بود. متاســفانه این ارز اگرچه با هدف کمک به تامین کاالهای اساسی مردم از 
جمله تامین داروی بیماران خاص در اختیار واردکنندگان قرار می گرفت ولی با فرصت طلبی 
آقازاده ها و برخی از افراد فرصت طلب در دولت قبل از مســیر اصلی خودش منحرف و موجب 

فساد و رانت  شد.

*نقش انباشت نقدینگی و پول های داغ در اقتصاد کشور را چطور ارزیابی می کنید؟ 
در دولت قبل نقدینگی نزدیک به هشت برابر شد و باعث شد تورم به شدت افزایش پیدا کند. 
سرمایه به سمت تولید سوق داده نشد. از تولید کننده ها و کار آفرینان حمایتی صورت نگرفت. 
در نتیجه بسیاری از مردم طا، ارز، مسکن، ملک، خودرو، بورس و سهام را برای سرمایه گذاری 
انتخاب کردند.  پول و سرمایه ای عظیمی که در دست مردم بود به سمت داللی و واسطه گری 
رفت و باعث افزایش سرســام آور کاالها شد. این پول داغ مشکات فراوانی را برای قشر آسیب 
پذیر و نیازمند جامعه بوجود آورد چه بسا بسیاری از آنها حتی قادر نبودن بسیاری از کاالهای 
اساسی را تهیه کنند. برخی مسئولین دولت دوازدهم در مقاطعی با تشویق مردم سرمایه های 
آنان را به ســمت بازار بورس و سهام سوق دادند ای کار بدون هیچگونه آموزش و آگاهی اتفاق 
افتاد. در صورتیکه آنان با داشــتن رسانه ها، شرکت های حقوقی، بازار گردان ها و سبد گردان 
ها می توانستند جلوی شیب تند ریزش بورس و سهام را بگیرند و آن را کنترل کنند ولی این 
کار را نکردند. در اســتقرار دولت سیزدهم اوضاع بورس و سهام قطعا بهتر شده و سیر صعودی 
دارد و شــاخص باال آمد. برای بهبودی کامل مردم باید صبر کنند و تنها عاج اینکار در حال 

حاضر صبر است و سرمایگذاران باید بدانند که این کار به سرعت قابل حل نیست.

عرعر»الپید«باسردستهاالغها

صفحه 2
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 حادثه تلخ مرگ کودک 
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
۱۴۰۱/۱

مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد

شركت مخابرات ايران- منطقه كهگيلويه و بويراحمد  ۱- نام و نشانی شرکت مناقصه گذار: 
به نشانی یاسوج - خیابان گلستان ۱۳- مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد - اداره تدارکات تلفن :   

۰۷۴-۳۳۲۲۷۱۰۰ - ۳۳۲۳۰۹۸۰
۲- موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه اندازی ده سایت NEW پروژه فاز +۸ تعویض دکل

۳- دستگاه نظارت: مدیریت ارتباطات سیار استان تلفن: ۰۷۴-۳۳۲۲۴۵۵
۴- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۱/۱۱۵/۶۴۲/۰۰۰ ریال ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک 
تضمینی در وجه شرکت مخابرات ایران-منطقه کهگیلویه و بویراحمد با فرمت جدید)شرکت در فرایند 
ارجاع کار( تهیه و اصل آنرا در پاکت الف قرار دهند)چک هایی از قبیل عادی، مسافرتی، بین بانکی، در 

گردش، چک پول و ... قابل قبول نمی باشد( 
۵- قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۲۵۷۴۰۰۰۰۰۵ بانک 
صادرات شعبه یاسوج کد ۱۵۳۴ بنام شرکت مخابرات ایران- منطقه کهگیلویه وبویراحمد واریز نمایند 
و تصویر فیش را به فاکس شماره ۳۳۲۲۳۱۱۹-۰۷۴ ارسال و اصل فیش را در پاکت الف قرار دهند. )قابل 

ذکر است که مبلغ خرید اسناد مسترد نخواهد شد(
های  طریق سایت  از   ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ لغایت  تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸  از  اسناد:  فروش  مهلت  و  زمان  محل،   -۶
یاسوج-خیابان  آدرس  به  حضوری  مراجعه  یا  و   Iets.mporg.ir و   www.tci.ir و   www.Tckb.ir

گلستان ۱۳ اداره تدارکات 
۷- محل، زمان و مهلت تحویل اسناد: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تا پایان وقت اداری به 
دبیرخانه مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد واقع در یاسوج - خیابان گلستان ۱۳ و یا ارسال از طریق 

پست پیشتاز در موعد مقرر. 
شنبه  روز  پاکت)ج(  و   ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ مورخ  سه شنبه  روز  ب  و  الف  پاکات  پاکات:  بازگشایی  تاریخ    -۸
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ در محل یاسوج- خیابان گلستان۱۳-مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد سالن کنفرانس 
می باشد.حضور آندسته از متقاضیان که نمره حدنصاب الزم ارزیابی را کسب نمایند در جلسه بازگشایی 

پاکات)ج( بالمانع است. 
۹-  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۰-  به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش، فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده کمتر از 
انقضا مدت مقرر واصل شود مطلقا  از  بعد  نظایر آن و پیشنهادهایی که  میزان مقرر و چک شخصی و 
ترتیب اثر داده نخواهد شد و قیمت های پیشنهادی تا مرحله انعقاد قرارداد با برنده و قیمت پیشنهادی 

برنده تا پایان مدت قرارداد اعتبار خواهند داشت.
۱۱-  مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است. 

۱۲-  سایر اطالعات، جزئیات و شرایط پیوست اسناد مناقصه می باشد.
۱۳-  ضمنا مدت قرارداد شش ماه می باشد.

منطقه کهگیلویه 

ناکارآمدی ناو هواپیمابر در مقابل پهپادبر نیروی دریایی ارتش


