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شکست های آمریکا به خاطر 
مقاومت ملت است

محرم��ی دیگر ف��را رس��ید و آزادی خواهان 
جه��ان به یاد س��االر ش��هیدان، خیمه های 
وف��اداری به آن حضرت و رس��التش را به پا 
کرده اند. حقیقت آن است که عاشورا نه تنها 
برای شیعیان و نه حتی مسلمانان بلکه برای 
تمام آزادی خواهان که آرمان نجات بشریت و 
پایان دادن به نظام سلطه و استکبار را در سر 
دارند، ایامی بزرگ و درس آموز است. ایامی 
که از ویژگی های آن را می توان به روز بودن 
آن در طول تاریخ دانس��ت، چنانکه عاشورا و 
واقعه کربال هرگز دچار تکرار و سکون نشده 
و هر س��ال پیروان و دلدادگان بیشتری را به 

سوی خود جذب می کند.
این جاذبه عاشوراس��ت که موجب می ش��ود 
ت��ا بزرگتری��ن گردهمای��ی معن��وی جهان 
یعن��ی اربعین با حضور 20 میلیون عاش��ق، 
دلداده از سراس��ر جهان در س��رزمین کربال 
برگزار گردد و جهان شاهد عظمت و بزرگی 
عاشورا و حماسه ساالر شهیدان باشد. عاشورا 
را می توان زمینه س��از اقت��دار و قدرت امت 
اسالم و آزادی خواهی دانست و این پرچم تا 

همیشه برافراشته خواهد ماند.
 امس��ال در حالی میلیون ها دلداده و عاشق 
حس��ینی )ع( با ش��ور و ش��عور، عاش��ورای 
حسینی)ع( را پاس می دارند که این عاشورا 
درسهای ویژه خویش را برای جهانیان دارد. 
امس��ال اولین عاش��ورایی اس��ت که در آن 
س��ردار دلها، سردار س��پهبد قاسم سلیمانی 
حض��ور ندارند و جایش��ان خالی اس��ت. اما 
ش��هادت س��ردار دلها خود پیامی عاشورایی 
را به جهان مخابره کرده اس��ت. سردار دلها 
در حالی به ش��هادت رسید که وی را به حق 
می توان فرزند عاشورا نامید. مردی با اندیشه 
و ریش��ه عاش��ورایی که تمام عمر خویش را 
در راه والیت در میدان بود. سردار سلیمانی 
را می توان عصاره مکتب عاش��ورا دانست که 
برای نجات بشریت مرز نمی شناخت و صدای 
مظلومیت یکایک انسانها را می شنید و برای 
نجاتشان می ش��تافت.  مسلمان، مسیحی و 
پیروان سایر کتب آسمانی و اقلیتهای دینی 
در سراسر منطقه اذعان دارند که سردار همه 
را به یک چشم می دید و برای آزادی همگان 
جان فش��انی می کرد و در آخر نیز به دست 
یزیدیان زمان به شهادت رسید. ترور سردار 
س��لیمانی بار دیگر این پیام را برای همگان 
داش��ت که یزید و یزیدی��ان صرفا در هزار و 
چهارصد س��ال پیش نبوده ان��د بلکه اکنون 
یزیدیانی در جهان هس��تند ک��ه با نام نظام 
س��لطه و استکبار به کش��تار و جنایت علیه 
بشریت می پردازند. آمریکا همان یزید زمان 
است که بر یکایک آزادی خواهان جهان قیام 
علی��ه آن واجب اس��ت. بدرقه میلیونی پیکر 
پاک و مطهر س��ردار دلها در ای��ران و عراق 
و خروش میلیون ها انس��ان در سراسر جهان 
به خونخواهی او، نشان داد که فرزند عاشورا 
بودن، یعنی محبوب قلبها ش��دن؛ یعنی در 
کالب��د و وجود آدمیان جای داش��تن. فرزند 
عاش��ورا بودن یعن��ی به خ��روش درآوردن 
جهانی علیه یزیدی��ان زمان که امروز در نام 

آمریکا تجلی پیدا کرده است.
 نکت��ه دیگر در درس��های امس��ال فرهنگ 
عاشورایی، رشادت ها و از جان گذشتگی های 
فرزن��دان مکت��ب عاش��ورا در کالب��د کادر 
درمانی و پزش��کی است. مقایس��ه عملکرد 
تیم پزش��کی و درمانی در جمهوری اسالمی 
ایران با سایر کش��ورها به خوبی تفاوت آنها 
را آش��کار می س��ازد. آری تفاوت آنجاس��ت 
ک��ه کادر درمانی در ای��ران فرزندان مکتب 
حسین)ع( هستند که آموخته  اند جان دادن 
برای جان بخش بودن را. حلقه تکمیلی این 
فرهنگ عاشورایی را در همدلی های مومنانه 
ملت ایران در دوران کرونا می توان مش��اهده 
کرد. تف��اوت فرهنگ عاش��ورایی با تفکرات 
لیبرالی و مادی آنجا آشکارتر می شود که در 
ایام کرونا بس��یاری از کشورها صحنه غارت 
فروش��گاه ها و افزایش جنایته��ای خیابانی 
به خاطر غ��ذا بوده، اما فرهنگ عاش��ورایی 
در ای��ران، همدلی های مومنان��ه را رقم زد و 
همگان برای ی��اری یکدیگر پای کار آمدند. 
آری عاش��ورای امس��ال با پیام سردار دلها و 
ش��هدای س��المت، عاش��ورایی متفاوت تر از 
گذشته اس��ت. عاشورایی که تکلیف همگان 
پاسداش��ت و حراس��ت از آن است. برگزاری 
از بخش��ی  عاش��ورا  مراس��م های  باش��کوه 

عاشورا به یاد سردار دلها 
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رد درخواست آمریکا برای بازگشت تحریمهای ایران از سوی 
رئیس دوره ای شورای امنیت

ایران پرچمدار »نه« جهانی به آمریکا 

در ادامه پرچمداری ایرن در »نه« جهانی به آمریکا، یکجانبه گرایی آمریکا یک بار دیگر در شورای 
امنیت ناکام ماند و رئیس دوره ای ش��ورا از طرح امریکا برای فعال س��ازی مکانیسم ماشه خودداری 
کرد.  آمریکایی ها به یک واژه عادت دارند و آن اینکه یک جانبه گرایی آنها همواره محقق می شود 
و جهانیان باید به ساز آنها باشند. این نگاه آمریکایی اما با چالشی بزرگ مواجه است و آن مقاومت 
و ایستادگی ملت بزرگ ایران و نظام اسالمی در برابر زیاده خواهی آمریکاست. طی هفته های اخیر 
این مقاومت که البته تحریف کنندگان مقاومت ملت ایران برآنند تا آن را با نام دستاوردهای برجام 
کم رنگ س��ازند دس��تاوردهای بزرگی رقم زده است. مخالفت ایران با مذاکراه با آمریکا و عدم ورود 
به مذاکرات منطقه ای و موش��کی و ایس��تادگی ملت ایران در برابر تحریم ها موجب شده تا جهانیان 
دریابند که می توان به آمریکا و یکجانبه گرایی آن »نه« گفت. مس��ئله ای که حتی به س��ازمان ملل 
نیز رس��یده است و شکست آمریکا در ش��ورای امنیت را می توان برگرفته از همین موضوع دانست. 
نماینده دائم روس��یه در س��ازمان ملل با اش��اره به شکست آمریکا در پیش��برد مکانیسم ماشه در 
ش��ورای امنیت گفت که امیدواریم واش��نگتن از این طرح دست بردارد چرا که هم غیرقانونی است 
و هم به نتیجه نخواهد رسید.»واس��یلی نبنزیا« نماینده دائم روس��یه در سازمان ملل در واکنش به 
رد درخواس��ت آمریکا برای بازگش��ت تحریمها علیه ایران از سوی اندونزی، رئیس دوره ای شورای 
امنیت، ابراز امیدواری کرد که واش��نگتن پیش��نهاد خود برای فعال کردن مکانیسم ماشه را متوقف 
کند. وی افزود: این پیش��نهاد نه تنها غیرقانونی اس��ت بلکه به اهدافی که آمریکا به دنبال آن است 

نیز منتج نخواهد شد. 
»دیمیتری پولیانسکی« معاون نماینده روسیه در سازمان ملل نیز در همین زمینه در حساب توئیتری 
خود نوشت: این)اقدام رئیس شورای امنیت( به این معنی است که هیچ اسنپ بکی)مکانیسم ماشه( 
در کار نیست. »دیان دجانی«، رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن اشاره به عدم 
اجماع نظر در این شورا در خصوص طرح آمریکا برای بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه ایران 
گفت که این شورا در جایگاهی نیست که اقدام بیشتری درباره درخواست آمریکا انجام دهد.او گفت: 
»پس از رایزنی با اعضای این ش��ورا، برای من روش��ن است که یک عضو شورا موضع خاصی درباره 
این موضوعات دارد در حالی که ش��مار زیادی از اعضا نظر متفاوتی دارند.«»کلی کرافت«، نماینده 
آمریکا با عصبانیت به اظهارات رئیس شورای امنیت واکنش نشان داد. او گفت: »اجازه بدهید این را 
بس��یار بسیار روشن بگویم: دولت ترامپ هیچ بیمی از اینکه در این ماجرا همراهان چندانی نداشته 
باشد ندارد.« همچنین میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی تصور بازگشت 
تحریم ها در نتیجه تالش آمریکا و بعد از آن پایان توافق هس��ته ای ایران را واهی خواند و نسبت به 
دنیای غیرواقعی آمریکایی ها ابراز تاس��ف کرد.دیپلمات روس در این خصوص س��واالتی را که پاسخ 
آن ها روش��ن اس��ت مطرح کرد و نوش��ت: اگر آمریکا قطعنامه خود را ارائه کند، چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ آیا این نظر س��ایر اعضای ش��ورای امنیت را تغییر خواهد داد؟ آیا واضح نیست که هیچ کسی 
حاضر نیست آمریکا را به عنوان یک مشارکت کننده در برجام بشناسد؟وی سپس به آمریکا توصیه 

کرد که از به خطر انداختن موقعیت کشور خود دست بکشد.
همچنین بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسالمی در لندن در توئیتی با اشاره به نشست شورای امنیت و 
موضع رئیس دوره ای این ش��ورا درباره درخواست آمریکا برای بازگشت تحریم ها علیه ایران و اینکه 
در خصوص این موضوع اجماعی وجود ندارد، نوش��ت: ختم جلس��ه! همچنین دفتر نمایندگی دائم 
ایران در سازمان ملل با صدور بیانیه ای تأکید کرد که مخالفت اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای 
امنیت با طرح آمریکا برای احیای تحریم های ایران، تأکید کرد انزوای واشنگتن در برجام و قطعنامه 
2231 را به نمایش گذاشت. در ابتدای این بیانیه با تأکید بر مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت 
با اقدام اخیر واش��نگتن برای اس��تناد به »مکانیسم ماشه« آمده بود: »امروز، اکثریت قریب  به اتفاق 
اعضای شورای امنیت بار دیگر، مقبولیت نامه اخیر ایاالت متحده مبنی بر آغاز فرایندی برای وضع 
مجدد تحریم های ش��ورای امنیت علیه ایران را رد کردند«.دفتر نمایندگی دائم جمهوری اس��المی 
ایران در س��ازمان ملل در نیویورک با اش��اره به مخالفت 13 عضو از 1۵ عضو شورای امنیت با نامه 
اخی��ر آمریکا علیه ایران ادامه داد: »13 عضو از 1۵ عضو ش��ورای امنیت از جمله طرفین باقیمانده 
برجام و همچنین ایران از طریق نامه های ش��خصی یا مشترک بشدت صالحیت قانونی نامه آمریکا 

را رد کردند«.

شمار قربانیان کرونا در 
ایران از ۲۱ هزار نفر گذشت

س��خنگوی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی از فوت 11۹ تن از بیماران کرونایی 

خبر داد.
دکتر سیما سادات الری روز چهار شنبه درباره 
آخرین آمار مبتالی��ان قطعی به ویروس کرونا 
در کش��ور و موارد فوت ناش��ی از این ویروس 
گف��ت: از روز سهش��نبه تا روز چهارش��نبه ۵ 
ش��هریور 13۹۹ و بر اس��اس معیارهای قطعی 

تش��خیصی، دو هزار و 2۴3 بیمار جدید مبتال 
به کووید1۹ در کشور شناسایی شدند که یک 

هزار و 121 نفر از آنها بستری شدند.
سخنگوی وزارت بهداش��ت ادامه داد: مجموع 
بیماران کووید1۹ در کش��ور ب��ه 3۶۵ هزار و 
۶0۶ نفر رسید. الری گفت: متاسفانه در طول 
ای��ن مدت 11۹ بیمار کووی��د1۹ جان خود را 
از دس��ت دادند و مجموع ج��ان باختگان این 
بیم��اری ب��ه 21 ه��زار و 20 نفر رس��ید. وی 
افزود: خوش��بختانه تاکنون 31۴ هزار و ۸۷0 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارس��تانها 
ترخیص ش��ده ان��د. وی گف��ت: 3۸31 نفر از 

بیماران مبتال به کووید1۹ در وضعیت ش��دید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

این مق��ام وزارت بهداش��ت اظهار داش��ت: تا 
کنون سه میلیون و 113 هزار و ۸0۶ آزمایش 
تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.
وی در توضیح وضعیت اس��تان های در شرایط 
قرمز بیماری گفت: بر اساس آخرین اطالعات 
کرونا در کشور، اس��تان های تهران، مازندران، 
گی��الن، ق��م، اصفه��ان، خراس��ان رض��وی، 
آذربایجان ش��رقی، کرمان، خراس��ان شمالی، 
سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز 

قرار دارند.

بیانیه مشترک ایران و آژانس
ایران داوطلبانه به دومکان 

مشخص شده توسط 
آژانس دسترسی داد

جمهوری اس��المی ای��ران و آژانس بین المللی 
انرژی اتم��ی، در پایان س��فر دو روزه »رافائل 
گروس��ی« مدیر کل آژانس ب��ه تهران و انجام 
مذاکرات با مقامات کشورمان، بیانیه مشترکی 
صادر کردند. بر اس��اس این بیانیه آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و جمهوری اس��المی ایران 
توافق کردند ت��ا همکاری های خود را بیش از 
پیش تقویت کرده و اعتماد متقابل را به منظور 
تسهیل اجرای کامل موافقتنامه جامع پادمان 
و پروتکل الحاقی به آن، که از 1۶ ژانویه 201۶ 
ب��ه صورت موقت توس��ط ای��ران در حال اجرا 
است، ارتقا بخش��ند. در این بیانیه آمده است: 
بعد از مش��ورت های فش��رده دوجانبه، ایران و 

آژانس در خصوص حل و فصِل توأم با حس��ن 
نیت موضوعات مش��خص ش��ده توسط آژانس 
در ارتباط با اجرای پادمان به توافق رس��یدند. 
در این ارتب��اط، ایران داوطلبان��ه به دو مکان 
مشخص شده توس��ط آژانس دسترسی داده و 
فعالیت های راستی آزمایی آژانس را برای حل 
و فصل ای��ن موضوعات تس��هیل خواهد کرد. 
تاریخ ه��ای مربوط به دسترس��ی های آژانس و 
فعالیت های راس��تی آزمایی، مورد توافق قرار 
گرفته اس��ت. در بخش دیگ��ری از این بیانیه 
 آمده اس��ت: فعالیت های راستی آزمایی آژانس 
مطابق با موافقتنامه جام��ع پادمان و پروتکل 
الحاقی و رویه استاندارد راستی آزمایی آژانس، 
همان گون��ه که برای همه کش��ورهای دارای 
موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی اجرا 
می ش��ود، به صورت برابر و بدون تبعیض اجرا 
خواهد ش��د. بر اساس این بیانیه، در چارچوب 
قطعنام��ه GOV/۷2/201۵ که در تاریخ 1۵ 
دسامبر 201۵ توسط شورای حکام به تصویب 
رس��ید، آژانس و ایران تأیی��د می کنند که این 

موضوع��اِت مرتبط با اج��رای پادمان، منحصراً 
مربوط به مواد و فعالیت های هس��ته ای تحت 
پادمان بر اس��اس موافقتنام��ه جامع پادمان و 

پروتکل الحاقی می باشند.
در ای��ن چارچوب، بر اس��اس تجزیه و تحلیل 
اطالعاِت در اختیار آژانس، آژانس هیچ س��وال 
دیگ��ری از ای��ران و هی��چ درخواس��تی برای 
دسترسی به مکان هایی فراتر از آنچه که توسط 
ایران تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل 
الحاقی اظهار ش��ده، ن��دارد. دو طرف در این 
بیانیه تصدیق کردند که اس��تقالل، بی طرفی 
و حرف��ه ای گری آژانس همچنان الزمه اجرای 
فعالیت ه��ای راس��تی آزمایی هس��تند. در این 
بیانیه همچنین آمده اس��ت: آژانس با حفاظت 
از تمامی اطالع��ات محرمانه پادمانی مطابق با 
اساس��نامه آژانس، مفاد مرتبط در موافقتنامه 
جامع پادم��ان و پروتکل الحاقی، و محرمانگی 
رژیم، اس��تانداردها و رویه های تثبیت شده ی 
آژانس، نگرانی های امنیت��ی ایران را همچنان 

مدنظر قرار خواهد داد.
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سازمان بنادر و دریانوردى 
اداره کل بنادر و دریانوردى استان مازندران
منطقه ویژه اقتصادى بندر نوشهر

اداره کل بنادر و دریانوردى استان مازندران-منطقه ویژه اقتصادى بندر نوشهر در نظر دارد در اجراى آیین نامه ارزیابى کیفى مناقصه گران موضوع مصوبه شماره 
84136/ت33560 هـ مورخ 1385/7/16 نسبت به ارزیابى کیفى مناقصه گران ذى صالح و تهیه لیست کوتاه براى پروژه هاى با مشخصات ذیل اقدام نماید.

1- نام و نشانى کارفرما:
اداره کل بنادر و دریانوردى استان مازندران-منطقه ویژه اقتصادى بندر نوشهر

نوشهر،نبش خیابان ستارخان شمالى،اداره کل بنادر و دریانوردى استان مازندران، کدپستى4651895988 ، تلفن 011-52333031
2- موضوع مناقصه:

راهبرى ، تعمیر و نگهدارى شناورهاى جستجو و نجات،مقابله با آلودگى و دریافت مواد پسماند کشتى ها.
3- شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:  2099003822000008

4- حداقل امتیاز ارزیابى کیفى : 55
5- تاریخ، مهلت دریافت اسناد:

مناقصه گران مى توانند حداکثر تا ساعت 17 مورخ 1399/6/15 نسبت به دریافت اسناد ارزیابى کیفى از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) اقدام 
نمایند.

6- نحوه دریافت اسناد ارزیابى و هزینه آن:
متقاضیان مى توانند در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد ارزیابى کیفى به صورت رایگان و از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) اقدام نمایند.

7- تاریخ ، محل و مهلت بارگذارى اسناد:
مهلت بارگذارى اسناد ارزیابى کیفى در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت  (setadiran.ir) حداکثر تا ساعت 9 صبح مورخ 1399/6/30 مى باشد.

شناسه آگهى 964012
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