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روحاین: 
راکتور اراک را از ۱۶ تیر به رشایط 

سابق برمی گردانیم
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امیرعبداللهیان: 
افتتاح تونل در حریم مسجد االقیص 
نقض آشکار حقوق برش است
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معیارلیاقتمیزبانیآلسعودازحجاجسنجیدهمیشود!

صفحه 7

بیژنمقدم
 ب��ه دنبال رجزخوانی های ترامپ برای حمله به ایران، تهدید ایران به عنوان متهم  هر حادثه ای 
در منطقه، حمله به نفتکش ها و دست آخر ضرب شست نظامی ایران به پهپاد متجاوز آمریکایی، 

سیاست آمریکا و لحن و ادبیات سران آن کمی تغییر کرد.
این تغییر می تواند ناش��ی از فهم آنها نس��بت به اطالعات نادرستی باشد که توسط گروه B و یا 
مزدوران تروریستی نظیر منافقین در اختیارش قرار می گیرد، اطالعاتی که به اشتباه محاسباتی 
می انجامد. رفتار آمریکایی ها میتواند بر مبنای فرضییات 4 گانه زیر ش��کل گرفته باش��د. فرض 
اول: آن ه��ا ب��ر این باورند که ای��ران در ادعاهای خود در دفاع س��رزمینی بلوف می زند و هرگز 

آسیبی به هیمنه آنها وارد نمی سازد.
فرض دوم: در صورت حمله محدود آمریکا به مراکزی در ایران یا حمالتی بدون تلفات، ش��اهد 
هیچ واکنش��ی از س��وی ایران نخواهند بود. فرض س��وم: پایگاههای نظامی م��ا در منطقه و یا 
کش��ورهای همس��ایه ایران با حمایت دولت های آن، محل های امنی برای آمریکاس��ت. فرض 
چهارم: فشار تحریمی و اقتصادی بر ایران عمال این کشور را به تسلیم و مذاکره بدون شرط و... 
خواهد کش��اند. گذش��ت زمان در همین چند هفته به ترامپ نشان داد که همه فرض های فوق 

نادرست و تو خالی بوده است و باید کمی عقب نشست.
از س��وی دیگر نیاز به تئوری سازی جدیدی برای این عقب نشینی در کاخ سفید احساس شد. 
رسانه هایشان دست به کار شده اند تا این عقب نشینی را به انسان دوستی فردی مانند ترامپ 
نس��بت دهند. آنجا که گفت میخواس��تیم حمله کنیم اما دیدیم ۱۵۰ نفر در آن مرکز ایرانی 
کار میکنند که چنین عباراتی از چنین کس��انی بیش��تر ش��بیه جوک می ماند. سابقه تاریخی 
آمریکا در تجاوزات دهه های پیش��ین گواه این ادعاست. کار دوم تحلیلگران آمریکایی- غربی 
و عربی این ش��ده اس��ت که در توجیه عقب نش��ینی آمریکا بنویس��ند. هرجنگی بین ایران و 
آمری��کا ضمن اینکه به پیروزی آمریکا نمی انجامد، باعث تثبیت بیش��تر پایگاه مردمی نظام و 
نهادهای نظامی چون سپاه می شود. به همین دلیل می نویسند: حمله به ایران باعث استحکام 
موضع مردمی س��پاه خواهد ش��د)  روزنامه هیل۳۰-ژوئن ۲۰۱۹( و به همین دلیل از ترامپ 
م��ی خواهند به ایران حمله نکند و دیگری اعتراف میکند: س��پاه ب��ا ارائه تصویر مدافع ایران 
از خود بر میزان محبوبیت خود افزوده اس��ت کما اینکه امروز قاس��م س��لیمانی از محبوبیتی 
فراوان برخوردار بوده و نویسنده این مقاله نیویورک تایمز نتیجه می گیرد که فشار حداکثری 
ترامپ با تقویت س��پاه در داخل شکس��ت خواهد خورد به همی��ن دلیل از ترامپ می خواهند 

ب��ه ای��ران حمل��ه نکن��د.
یا روزنامه الدس��تور اردن نیز در مقاله ای نیز تحت عن��وان »مخمصه ترامپ« با پیمودن همین 
خط نوشت: در صورت حمله نظامی به ایران، ملت ایران گرد نظام جمع خواهد شد و بسیاری از 

جداشدگان ایرانی از نظام این کشور، با صدور بیانیه هایی این اقدام را محکوم خواهد کرد.

زنگ خطر 
برای اروپا!

آپارتاید 
صهیونیستی

سیاوشکاویانی
سیاس��تی که جمهوری اسالمی ایران اکنون در برابر 
بدعه��دی اروپا در پیش گرفته سیاس��تی درس��ت، 
منطقی، اصولی و اندکی انقالبی است.روز گذشته نیز 
رئیس جمهور قاطعانه اعالم کرد از ۱۶ تیر غنی سازی 

را از ۳.۶۷ به هر میزان که نیاز باشد باال می بریم.
خروج آمریکا از برجام و نقض آن باعث نشد که ایران 
بی درنگ واکنش نش��ان دهد، برخ��ی بر این اعتقاد 
هس��تند که پس از خروج رسمی رژیم ایاالت متحده 
از توافق هسته ای، ایران نیز باید از آن خارج می شد و 
اجازه نمی داد پس از یکسال از خروج آمریکا از برجام، 

واکنش نشان دهد.
اما برخی دیگر بر این اعتقاد هستند که واکنش ایران 
همراه با شکیبایی و صبر استراتژیک در قبال برجام و 
ماندن در آن تصمیم درس��تی بود، چرا که بهانه را از 

دست طرف مقابل گرفت.
ه��ر چند خروج آمری��کا از برجام و نق��ض آن کافی 
ب��ود تا واکن��ش ایران نیز مقابله به مثل باش��د و این 
حق جمهوری اس��المی بود، اما دولت که با وجود بی 
خاصیتی توافق هسته ای همچنان آن را یک دستاورد 
بزرگ می پندارد، اصرار بر ماندن در آن داشت و البته 
هنوز هم دارد چرا که پس از گذشت یکسال از خروج 
آمریکا و بدعهدی اروپایی ها در اجرای تعهدات خود، 
تصمیم گرفته اس��ت گام به گام تعه��دات خود را در 
توافق هسته ای کاهش دهد. این روش را می توان فشار 

از پایین و چانه زنی از باال نامید.
بر این اس��اس ایران گام نخست را همزمان با سالگرد 
خروج آمریکا از برجام آغاز کرد و س��قف غنی سازی 

ایران از ۳۰۰ کیلو گذشت.
ق��رار بر این اس��ت که ۱۶ تیر ماه نی��ز گام بعدی در 
کاهش تعهدات ایران در توافق هس��ته ای برداش��ته 
ش��ود. اکن��ون اروپایی ها همچن��ان در حال افزایش 
هش��دارها و تهدیدات خود علیه جمهوری اس��المی 
ایران هس��تند، اما هیچ اقدامی برای اجرای تعهدات 

خود در برجام انجام نمی دهند.
سیاست گام به گام ایران اروپایی ها را وادار به واکنش 
ک��رده، اروپا تصور نمی کرد که در دولت تدبیر و امید 
با وجود تواق هس��ته ای که دو سال برای آن زمان و 
هزینه گذاشته شد، چنین اقدامی انجام شود، اما شد.

حال که ایران تغییر رویه را آغاز و قصد دارد اقدامات 
مهمتری نیز انجام دهد، دس��تپاچگی اروپایی ها نیز 
جال��ب توجه اس��ت. جرمی هانت وزی��ر امور خارجه 
انگلیس گفته، انگلس��تان از برجام خارج خواهد شد 

اگر که ایران شرایط برجام را نقض کند.
اش��اره او به افزایش غنی سازی ایران از سقف تعیین 
ش��ده در برجام برای ایران اس��ت، جمهوری اسالمی 
اعالم کرد که از سقف اورانیوم غنی شده فراتر رفته و 

۳۰۰ کیلو را رد کرده است.
آمریکا نیز به کاهش تعهدات ایران در برجام واکنش 
نش��ان داد و ترامپ در این باره گفت که ایران با آتش 

بازی می کند!
وی که در »اوال آفیس« کاخ س��فید صحبت می کرد 
گف��ت: »آنه��ا می دانند که در حال انج��ام چه کاری 
هس��تند. آنه��ا می دانند با چه چی��زی در حال بازی 
هستند،  آنها در حال بازی با آتش هستند. بنابراین به 

هیچ وجه هیچ پیامی به ایران ندارم.«
این که کش��ورهایی که از برجام خارج ش��ده و یا به 
تعهدات خ��ود عم��ل نکرده اند چگون��ه از ایران می 
خواهن��د برجام را رعایت کند و از آن خارج نش��ود و 
حتی بخش��ی از تعهدات خود را ه��م کاهش ندهد، 
حکایت ضرب المثل هم خدا را خواس��تن و هم خرما 

را خواستن است.
آتش برجام را آمریکا روشن کرد، آن زمان که نه تنها 
تعهدات خود را اجرا نکرد بلکه رسماً از آن خارج شد و 
به اروپایی ها نیز اجازه نداد تعهدات خود را اجرا کنند 

که تفاوتی با خروج از توافق هسته ای ندارد.
وزیر خارجه انگلیس، ایران را تهدید کرده که از برجام 
خارج می شود، البته پیش بینی می شد که اروپا نیز 
دس��ت به چنین کاری بزند، این واکنش ها در حالی 
صورت میگیرد که جمهوری اسالمی ایران نه یکسال 
که از خروج رسمی آمریکا از برجام می گذرد، بلکه از 
زمان آغاز اجرای برجام از س��وی طرفین، تنها کشور 

هشدارایرانباکاهشتعهداتدر
برجام:

رژیماشغالگرقدسسرکوب
اتیوپیاییتبارهاراتشدیدکرد

رئیسستادمرکزیمبارزهباقاچاق
کاالوارزاعالمکرد؛
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وقاچاق

آگهى تجدید مناقصه عمومى

دهقان ، شهردار ورامین

ول
ت ا
نوب

شهردارى ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 ، پروژه هاى ذیل را از طریق تجدید مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجد 
شرایط واگذار نماید.

امور قراردادهاى شهردارى  به واحد  ادارى  انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات  از  -داوطلبان مى توانند حداکثر ظرف مدت 12 روز 
تماس:  (تلفن  نمایند.  و رسید دریافت  به دبیرخانه شهردارى تسلیم  را  پیشنهادات خود  و  را دریافت  مناقصه  اسناد تجدید  و  ورامین مراجعه 

7-36242525 داخلى- 364- 366) 
- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

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

شهردارى ورامین

ردیف بودجه پروژه
مصوب سال 1398

قیمت بر اساساعتبار (ریال)

خرید آسفالت توپکا 19-0 و 0-12 
(جهت لکه گیرى معابر سطح شهر)

هر تن آسفالت با مناسب ترین قیمت10/000/000/000ردیف 10

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 1)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 2)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 3)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 4)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

آگهى مزایده شماره 98/1

روابط عمومى- شرکت برق منطقه اى سیستان و بلوچستان

دوم
ت 
نوب

مزایده گزار: شرکت سهامى برق منطقه اى سیستان و بلوچستان
موضوع مزایده: فروش حدود (تقریبى) 208 تن انواع سیم آلومینیوم مستعمل با مغزى فوالدى در سایزهاى مختلف

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/252/000/000 ریال مى باشد که میبایست به ترتیب مندرج در اسناد مزایده تهیه و تسلیم گردد 
(ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار میبایست داراى 3 ماه اعتبار و همچنین قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر باشد)

تاریخ دریافت اسناد مزایده: از ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 98/4/10 لغایت ساعت 15/30 روز سه شنبه مورخ 98/4/18
setadiran.ir نحوه دریافت اسناد مزایده: مراجعه به صفحه اعالن عمومى سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس

ضمنا اعالم دریافت اسناد توسط مزایده گر به صورت کتبى از طریق نمابر شماره 05433445764 الزامیست.
تاریخ بازدید از کاالى موضوع مزایده: ساعت 7 صبح تا 12 روزهاى ادارى از چهارشنبه مورخ 98/4/26 لغایت شنبه مورخ 98/4/29

محل بازدید از کاالى موضوع مزایده: زاهدان ، ابتداى جاده گوربند ، انبار مرکزى شرکت برق منطقه اى سیستان و بلوچستان. ضمنا داشتن 
رسید سامانه اى خرید اسناد مزایده به همراه معرفى نامه (براى شخص حقوقى) یا کارت شناسایى (براى شخص حقیقى) الزامیست.

تاریخ تحویل پاکات مزایده: حداکثر تا ساعت 2 بعدازظهر روز شنبه مورخ 98/4/29 
تاریخ و محل بازگشایى پاکات مزایده: راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 98/4/30- امور تدارکات و قراردادهاى شرکت برق منطقه اى 

سیستان و بلوچستان 
نحوه تحویل پاکات مزایده: پاکات مزایده که توسط مزایده گر تهیه میشود میبایست به دو شکل تحویل شود:

1- بارگذارى پاکات به صورت الکترونیکى در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مطابق با زمانبندى
2- تحویل فیزیکى فقط پاکت (الف) مطابق با زمانبندى به آدرس زاهدان ، حد فاصل دانشگاه 37 و 39 دبیرخانه شرکت برق منطقه اى سیستان 

و بلوچستان ، تلفن: 05431137057
تحویل پاکات به هر دو روش و به شرح مندرج در باال الزامیست

مدت تحویل کاال:10 روز پس از ابالغ کتبى مزایده گزار
*******

م الف/293

شرکت سهامى برق منطقه اى سیستان و بلوچستان

با ترویج فرهنگ صرفه جویى ، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یارى کنیم

آگهى مناقصه عمومی یک مرحله اى  

       اداره کل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان چهار محال و بختیارى         

دوم
ت 
نوب

کمیته امداد امام خمینی (ره) چهار محال و بختیارى

احتراما کمیته امداد امام خمینی (ره) چهار محال و بختیارى در نظر دارد امور حمل و نقل ((تامین 31 دستگاه خودرو( سوارى 
سمند یا پژو پارس یا پژو 405 یا وانت مزدا دو کابین) با راننده)) دفتر استان و ادارات تابعه خود را از طریق برگزارى مناقصه 
عمومى یک مرحله اى واگذار نماید.لذا متقاضیان که داراى صالحیت و تاییده اداره کار و امور اجتماعى هستند مى توانند از 
تاریخ 98/04/11 لغایت98/04/15 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت سامانه الکترونیکى دولت ( سامانه ستاد به نشانى

https:// www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 12روز سه شنبه مورخ 98/04/25

تاریخ بازگشائى پیشنهادات (پاکات ج ): ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ98/04/26
شماره فراخوان هاى واگذارى: 2098005226000002

نشانى تحویل پاکت الف: شهر کرد - دروازه سامان - مجتمع ادارات - خیابان پیروزى - اداره کل کمیته امداد امام خمینى(ره) 
طبقه دوم- اطاق شماره 27 اداره تدارکات و پشتیبانى 

(جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03832261819 تماس حاصل نمایند.)
شناسه آگهى : 517323

کاخسفید؛عقبنشینییاواقعبینی؟!

ادامه صفحه 3 

تصمیم هسته ای ایران 
دردناک برای اروپا

متعهد به توافق هسته ای بوده است.

دولت سعودی موظف به 
تأمین امنیت حجاج است
رهبرمعظمانقالباسالمیدردیداردستاندرکارانوکارگزارانحج:


