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براساس توافق هسته ای، ایران باید اورانیوم غنی 
شده و آب سنگین تولید شده خود را بفروشد، اینکه 
پول فروش این محصوالت حساس و راهبردی وارد 

کشور می شد یا نه بحث این یادداشت نیست.
برجام، ایران را وادار کرده بود که دس��ترنج و 
دس��تاورد فعالیت هس��ته ای صلح آمیز خود را که 
اورانیوم غنی شده و آب سنگین است به کشورهای 
دیگر بفروشد، به جز این تعهدات، تعهدات دیگری 

نیز وجود دارد که در حال اجراست.
نزدی��ک به چهار س��ال اس��ت ک��ه جمهوری 
اسالمی ایران توافق هسته ای را اجرا کرده و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز آن را تأیید کرده است، 
در واقع ای��ران یکطرفه و بدون هیچ دس��تاوردی 
همچنان پایبند برجام اس��ت و اکنون که یکس��ال 
از خروج رسمی آمریکا از توافق می گذرد، تصمیم 
گرفت تا دو تعهد خود را اجرا نکند. همین موضوع 
و تصمیم باعث ش��د تا آمریکا و اروپایی ها مواضع 
تند همراه با تهدید علیه جمهوری اس��المی ایران 
اتخاذ کنند، که البته پیش بینی هم می شد چنین 

ادامه در صفحه 2 رفتاری از خود بروز دهند. 
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ادامه در صفحه 6

ستادکل نیروهای مسلح:

هرگونه تحرک احتمالی دشمنان پاسخی پشیمان کننده خواهد داشت

درسامروز،تکلیفوحقوق

مائدهشیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

بعد از یک سال از انفعال اروپا در قبال خروج 
غیرقانونی امری��کا از تعهد برجام، بعد از چند ماه 
سکوت نهادهای بین المللی در قبال اجرایی کردن 
حکم محق ب��ودن جمهوی اس��المی در برجام، 
ایران تصمیم گرفت خودش کاری کند تا ضمانت 
اجرایی تعهدی که امریکا پذیرفته ملموس تر حس 
ش��ود. ایران با اس��تناد به دو بند برج��ام اقدام به 
تعلیق بخش��ی از تعهدات کرده و با تعیین مهلت 
60 روزه برای اروپا جهت انجام تعهدات در میدان 
عمل، نشان داد که می تواند نوع جدیدی از روابط 
را در نظ��ام بین المل به نمای��ش بگذارد، روابطی 

براساس حق و تکلیف نه مسئولیت یک جانبه.
جمهوری اس��المی ای��ران که تا ب��ه امروز 
هزینه های زیادی را برای مهار تروریس��ت های 
ع��ازم اروپا، قاچاقچیانی ک��ه موادمخدر به قلب 
اروپا می برند و اس��لحه حم��ل می کنند داده و 
حدود 3800 ش��هید را در این راه تقدیم کرده، 
می تواند با کنار گذاش��تن نگاه انسانی و تکیه بر 

اصول حقوقی صرف که همان مس��ئولیت اروپا 
و س��ایر کش��ورها در مبارزه با قاچاق، تروریسم 
و پدی��ده پناه جویان اس��ت کاری کند که همه 

هزینه های مبارزه برعهده اروپا قرار گیرد.
جمهوری اس��المی ت��الش دارد تا زین پس 
براساس اصل انسانیت برای مبارزه با تروریست، 
مبارزه با قاچاق موادمخدر و اس��لحه هزینه های 
گزاف مادی و معنوی و انسانی ندهد و در مقابل 
اروپا که به تعهداتش عمل نکرده و امریکایی که 
تهدید می کند، نوع دیگری از رفتار را به نمایش 
بگذارد. جمهوری اسالمی ایران تصمیم گرفته در 
صورت اجرا نش��دن حق و حقوقش رفتار انسانی 
خ��ود را در تعقی��ب تروریس��ت ها و قاچاقچیان 
س��الح و موادمخدر تغییر دهد ت��ا اروپا متوجه 
شود چه هزینه هایی برای مبارزه با این افراد باید 
در خاک کشورش��ان پرداخ��ت کنند. تا به جای 
درگیری و پیگیری تروریست ها در مرزهای ایران 

این اتفاق در قلب اروپا رخ دهد.
شاید اگر همان سال گذشته پیام روشن ایران 
توسط اروپا شنیده می شد کار به اینجا نمی کشید 
که اروپا در عمل کاری نکند و بخشی از تعهدات 
ایران در برجام تعلیق ش��ود، تیرماه سال گذشته 
رحمانی فضلی وزیر کش��ور این نکت��ه را یادآوری 
کرد که کافی اس��ت تنها 24 س��اعت چش��مان 
را ببندی��م ت��ا »بیش از یک میلی��ون پناهنده از 
مرزه��ای غربی به همراه ۵000 تن ماده مخدر از 
مرزهای ایران به س��مت غرب می رود« اروپا باید 

همان موقع می فهمید که اگر جمهوری اس��المی 
ب��ه عنوان کش��وری معتقد ب��ه آموزه های دینی 
با این مس��ائل برخورد نمی کرد امروز نه بیش از 
3800 ش��هید و چندین برابر این تعداد مجروح 
در مسیر مبارزه با تروریست و قاچاق داشت و نه 
اروپا می توانست به جایگاه کنونی رسیده و برایمان 
خط و نشان بکش��د، چراکه هزینه های گزافی را 
باید صرف حراست از مرزها و جلوگیری از حضور 

قاچاقچیان و پناه جویان و تروریست ها می کرد.
اما هنوز این مسیر کامال مسدود نشده است و 
جای جبران برای اروپا باقی است، هنوز شمارش 
معک��وس به صفر نرس��یده و 60 روز مهلت برای 
اجرایی کردن تعهدات اروپا باقی اس��ت، اروپا اگر 
می خواهد در ادامه مس��یر توسعه و پیشرفت گام 
بردارد و مش��کالت اقتصادی و رک��ود بر قاره اش 
حکمفرما نش��ود بای��د پیش از به ص��دا درآمدن 
مهلت قانونی اقدامی عاجل و عملی را ترتیب دهد. 
اقدام��ی که هم ایران را راضی کند و هم امریکا را 
سر جایش بنشاند، درست است که حجم مبادالت 
و قراردادهای اقتصادی اروپا با ایاالت متحده بسیار 
بیش��تر از تعهدات اقتصادی اروپ��ا در قبال ایران 
است اما همین یک قلم )24 ساعت نادیده گرفتن 
مرز( چنان خسارتی به کشورهای اروپایی می زند 
که هیچ مراوده اقتصادی آن را جبران نمی کند، بر 
همین اس��اس اروپا باید انتخاب کند که در آینده 
می خواهد امن زندگی کند یا روابط دوستی اش با 

امریکا را فدای امنیت مردمش کند.

یادداشت یک

در طول 10 سال گذشته طوالنی ترین عدم 
 حضور ناوهای هواپیمابر آمریکایی در 

خلیج فارس تنها 10 ماه بوده است و به  غیر 
از آن این ناوها حضور مستمری داشته اند
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امیر حیدری:

 ارتش آماده مقابله
با هر تهدیدی است

2

نقوی حسینی:

 کاهش تعهدات ایران
نقض برجام نیست 

3

آگهى مزایده عمومى شماره 98/1

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزي

ول
ت ا
نوب

جمهورى اسالمى ایران
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى کشور
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى

موضوع: آگهى مزایده عمومى فروش دو دستگاه خودرو سوارى 
اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان مرکزي در نظر دارد پیرو مجوز شماره 0018-98-99 کمیسیون 
ماده 2 ، نسبت به فروش تعداد دو دستگاه خودرو به شرح جدول ذیل از طریق آگهی مزایده عمومی و با بهره گیرى 

از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) اقدام نماید. 

زمان انتشار در سامانه ستاد مورخ 1398/2/21 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1398/2/21 لغایت 1398/2/27  

تاریخ بازدید : از 1398/2/21 لغایت 1398/3/6 از ساعت 8 الی 14  اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان 
مرکزي

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  1398/3/6 ساعت 14 . 
زمان بازگشایى:  مورخ 98/3/7  ساعت 9 صبح.
زمان اعالم برنده: مورخ 98/3/7  ساعت 10 صبح.

- تضمین شرکت در مزایده: براى خودروى پراید مبلغ 10,000,000 ریال و براى خودرو پژو 405 مبلغ 20,000,000 ریال 
مى باشد که بصورت فیش واریزى به حساب سیبا شماره 2176375204008 نزد بانک ملى شعبه علوى بنام اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى و یا ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار 3 ماهه در وجه اداره کل 

راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى.
- الزم است اصل تضمین شرکت در مزایده داخل پاکت در بسته تا آخرین مهلت تحویل پیشنهاد به دبیرخانه اداره 

کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى تحویل گردد.
- قیمت پیشنهادى با احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد.

- به پیشنهادهاى فاقد امضاء و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد. 

- متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى استان و یا سامانه تدارکات الکتریکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند .
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده :  آدرس : اراك- سه 

راهى خمین- اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى - کد پستى 38193-34553  
تلفن : 76 – 08634134075 - داخلى 2182 و 2130   

اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد : مرکز تماس 41934-021  - دفتر استان مرکزى 
33245248-086 آقاى الهوتى

م.الف: 241
تاریخ چاپ نوبت اول: 1397/02/19
تاریخ چاپ نوبت دوم:1397/02/21

وضعیت فروششماره شاسینوع کاربريتیپنوع سیستممدلپالك اتومبیلردیف

فروش صدور سندS1412283419351سوارىجى تى ایکس آىپراید1383ایران22-212الف 114

2
فروش صدور سند13203961سوارىجى ال ایکس 405پژو1384ایران22-833 الف17

فرم شماره  (6) - آگهى مناقصات عمومى دو مرحله اى
 شماره 98/1005 و 98/1006

شرکت تولید نیروى برق اصفهان

دوم
بت 
نو

شرکت مناقصه گزار : شرکت تولید نیروى برق اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه : کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  (ستاد) «  به 
آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما در صورت لزوم در ساعات اداري با شماره هاي تماس 37871781 و 37871785-031 داخلی 8017)

مهلت دریافت اسناد مناقصه شماره 98/1005: از روز شنبه مورخ 1398/02/21 لغایت روز سه شنبه مورخ 1398/02/24
مهلت دریافت اسناد مناقصه شماره 98/1006: از روز چهارشنبه مورخ 1398/02/18 لغایت روز شنبه مورخ 1398/02/21

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4101121130232162  نزد بانک مرکزي جمهوري 
اسالمی ایران به نام پرداخت درآمد شرکت تولید نیروي برق اصفهان

مهلت و محل تحویل پاکتهاى مناقصه : نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات مناقصه شماره 98/1005 بایستی حداکثر تا ساعت 09/00 صبح روز شنبه مورخ 1398/03/04 
و مناقصه شماره 98/1006 بایستی حداکثر تا ساعت 09/00  صبح روز چهارشنبه 1398/03/01 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاري گردد. ضمنًا الزم است 
صرفًا پاکت (الف) به صورت فیزیکی تحویل امور تدارکات و قراردادهاي شرکت تولید نیروي برق اصفهان به نشانی اصفهان، ابتداي اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، خیابان نیروگاه، 

جنب ساختمان معاونت بهره برداري، کد پستی 8178615651 گردد و پاکت هاي (ب) و (ج) بصورت فیزیکی تحویل نگردد.
زمان و محل بازگشایى پاکتهاى مناقصه : زمان بازگشایی پاکت هاي مناقصه شماره 98/1005 ساعت 10/00 صبح روز شنبه مورخ 1398/03/04 و زمان بازگشایی پاکت هاي 

مناقصه شماره 98/1006 ساعت 10/00 صبح روز چهارشنبه 1398/03/01 در سالن جلسات شرکت تولید نیروي برق اصفهان می باشد.
سایر شرایط مناقصه :

1- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- به درخواست ها و مدارك بعد از تاریخ و ساعت اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- اطالعات تماس «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) « جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی)توکن( : مرکز تماس :27313131-
021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش « ثبت نام / پروفایل تامین کننده 

/ مناقصه گر « موجود است.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد.
5- ضمنًا مى توانید این آگهی را در سایتهاي اینترنتی ذیل مشاهده کنید.

 www.setadiran.ir                                   http://iets.mporg.ir 
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شناسه آگهى: 459493

جمهورى اسالمى ایران
وزارت نیرو

شرکت تولید نیروى برق اصفهان

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع موضوع مناقصه
کار (شرکت در مناقصه)- ریال

شرایط و الزامات ورود به مناقصه

با ارزیابى انجام مى شود251/000/000خرید یاتاقان هاى ژورنال و تراست نیروگاه اصفهان98/1005

با ارزیابى انجام مى شود251/000/000خرید سیل کربن نیروگاه هسا98/1006

امدادرسانی آمریکا به تروریست های االنبار 
همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق

ُدم خروس پومپئو 
گروه فرادید  آمریکا که در سال 2003 بدون  ویژه مجوز سازمان ملل و  در اقدامی یک جانبه اشغال گ�زارش 
عراق را رقم زد همچنان حضور نظامی و سلطه سیاسی و اقتصادی بر 

این کشور را محور برنامه های خود دارد.

 وزیر خارجه آمریکا در سفری سرزده به بغداد
با مقامات عراقی دیدار کرد

 تحرکات سیاسی واشنگتن
برای تسلیم کردن تهران 

حضور ناو هواپیمابرآمریکایی در خلیج فارس؛

تهدید واقعی یا جنگ روانی؟

صفحه 5

ایران بخشی از تعهدات برجامی را تعلیق می کند؛

واکنشی به هنگام
آغاز شمارش معکوس 60 روزه برای اروپا

صفحه 3


