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امروز دور دیگر از کمیسیون مشترک برجام میان 
نمایندگان جمهوری اسللامی ایران به سرپرستی 
عراقچی معللاون وزیر امور خارجه و گروه 1+4 به 
ریاسللت هلگا اشللمیت در وین برگللزار می گردد. 
ایللن نشسللت در حالللی انجام می شللود که یک 
سوال مطرح اسللت و آن اینکه چه ضرورتی برای 
برگزاری این نشسللت ها وجود دارد و آیا می توان 
از آن انتظار دسللتاوردی داشت؟ برای رسیدن به 
پاسخ این پرسش چند نکته قابل توجه را می توان 

مورد بررسی قرار داد.
نخست نوع رفتار کشورهای غربی در قبال برجام 
و در کل، مذاکللرات و توافقات هسللته ای اسللت. 
آمریکایی ها از دو سال پیش رسما از برجام خارج 
شللدند و دیگر حقی در برجللام ندارند. اروپایی ها 
نیللز در صرفللا واژه حفللظ برجام و تللاش برای 
مانللدن برجام و امثالهم را مطللرح می کنند، ولی 
در نهایللت گامی بللرای اجرای تعهللدات برجامی 
برنمی دارنللد. دوم آنکلله تجربه هللای تاریخی نه 
چنللدان دور هم مولفه دیگری اسللت که می توان 
به آن توجه داشللت. در قوانین و کنوانسیون های 
بین المللی دو کنوانسللیون و قانون حقوق بشری 
بیش از سایرین به چشم می خورد که بی ارتباط با 
جمهوری اسامی ایران نمی باشد. اوال کنوانسیون 
بین المللی ناپدیدسازی اجباری است که مصوب 
1980 و بازنگری شده در سال 2017 است. محور 
این کنوانسیون مبارزه و پیگیری کسانی است که 
در تروریسم دولتی ناپدیدسازی اجباری شده و از 
سرنوشت آنها اطاعاتی در دسترس نیست. نمونه 
بارز این مسللاله را در ربوده شدن چهار دیپلمات 
ایرانی توسط رژیم صهیونیستی و نیز ربوده شدن 
امام موسی صدر توسللط قذافی در لیبی می توان 
مشللاهده کرد. این افراد در حالللی قربانی ناپدید 
سللازی اجباری شللده اند که کشللورهای غربی و 
نهادهای بین المللی هیچ اقدامی برای مشللخص 
شللدن سرنوشللت این افراد صورت نداده اند. ثانیا 
کنوانسللیون های مقابللله با تللرور از ابعللاد دیگر 
قوانین بین المللی هسللتند. ایللن قوانین به ظاهر 
بشردوسللتانه در حالللی مطللرح می شللوند که 8 
شهریور سالروز جنایت خونین گروهک تروریستی 
منافقیللن در دفتر نخسللت وزیری اسللت که به 
شللهادت شهید رجایی و شللهید باهنر منجر شد. 
تروری که البته پایان کار این گروهک نبود و 17 
هزار ایرانی به دسللت این جنایتکاران به شهادت 

رسیدند. 
نکتلله مهللم آنکلله کشللورهای غربللی نلله تنها 
کنوانسللیونهای قربانیللان ترور را اجللرا نکرده اند 
بلکه رسللما به حمایت از این گروهک تروریستی 
پرداخته و آنها آزادانه در فرانسه، انگلیس و آمریکا 
فعالیت می کنند و حتی در نشستهای آنان شرکت 
می کننللد. جالب تر آنکه همین کشللورهای غربی 
خود راسللا و رسما به ترور دانشللمندان هسته ای 
ایران پرداخته  اند و در جدیدترین جنایت آمریکا 
سللردار سپهبد قاسم سلیمانی که میهمان رسمی 
عللراق بود در کنللار ابومهدی المهنللدس فرمانده 
حشللد الشللعبی و همرزمان آنان را در تروریسم 
پهپادی به شللهادت رسللاند. موضع کشللورهای 
اروپایی و سللازمان های بین المللللی در قبال این 
ترور سللکوت و حتی حمایت بود. آنچه از پرونده 
برجام، قربانیان ترور و ناپدیدسللازی اجباری ذکر 
شللد بیانگر این  نکته واحد اسللت که کشورهای 
غربی بلله هیچ کللدام از تعهدات خللود و قوانین 
بین المللللی پایبند نیسللتند و نمی توان امیدی به 
تغییر رفتار آنها داشت. براین اساس شواهد نشان 
می دهد که آنها به هیللچ قانونی و تکلیفی پایبند 
نبوده و نخواهند بود و نشست های کمیسیون های 
مشللترک برجام هللر چند که براسللاس برجام به 
صورت دوره ای سلله ماهه برگزار می شللود اما در 
عمل دسللتاوردی نللدارد و صرفا نشسللتی برای 
عکس هللای یادگاری اسللت که البتلله هزینه های 
سللفرهای هیات حاضر در نشسللت را نیز باید به 
ایللن عکس ها یادگاری افزود. شللاید بهتر باشللد 
به جای تکیه بر نشسللتهای تکراری کمیسللیون 
مشللترک، وقللت و هزینه هللا در مسللیر پیگیری 
جهانللی قربانیان ترور که شللامل هزاران ایرانی از

آنها نبودند و نخواهند بود

ادامه صفحه 2
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قاسم  غفوری

قدردانی وزیر بهداشت از برگزارکنندگان مراسم 
عزاداری به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی

دکتر سللعید نمکللی، وزیر بهداشللت در پیامی از 
وعاظ، مداحان، مدیران و اعضای هیئات مذهبی و 
مردم که در مراسم عزاداری محرم، شیوه نامه های 

بهداشتی را رعایت کردند، قدردانی کرد.
متن پیللام قدردانی وزیر بهداشللت به شللرح زیر 

است:
وعاظ عالی قدر،مداحان ارجمند، مدیران و اعضای 

محترم هیئات مذهبی،مردم شریف و بزرگوار
با آرزوی قبولی عزاداری های همه عزیزان در دهه 
اول محرم الحرام و پاسداشللت رشللادت، آزادگی 
و مظلومیت سللاالر شللهیدان حضللرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( و یاران باوفایش مراتب قدردانی خود 
و کلیه همکارانم را از بزرگوارانی که در هوای گرم تابسللتان و در آفتاب داغ ظهر عاشللورا 
در فضای باز و تحمل سللختی به خصوص در اسللتان های گرمسللیر کشور، شیوه نامه های 

بهداشتی را رعایت فرمودند اعام می دارم.
اگرچلله در نقاط محدودی گروه های اندکی بلله تمنای اینجانب و همکارانم وقعی ننهادند 
مع الوصف جمعیت کثیر عاشقان حضرت سیدالشهدا)ع( با رعایت کلیه اصول شرمسارشان 
کردند و تاسللوعا و عاشللورایی متفاوت و باشکوه در تاریخ کشللورمان رقم زدند. سامتی، 

عزت و توفیق روزافزون همگان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

وارونه جلوه دادن رسانه های معاند از 
یک پرونده جنایت

قتل فجیع کارمند سازمان 
آب شیراز بدست

 نوید افکاری

رسللانه های معانللد با سردسللتگی بی بی سللی 
فارسللی و اینترنشنال در تازه ترین نمونه پروژه 
خود با کلید واژه "کشتی گیر" برای تحت تاثیر 
قرار دادن مخاطب، به سللراغ پرونده فردی به 
نام نوید افکاری رفته اند؛ قاتلی که یک شهروند 
بیگناه را به طرز فجیعی به قتل رسانده است.

تطهیر قاتللان و بی گناه جلوه دادن اشللراری 
کلله امنیت جانی مردم را تهدید کرده اند، یکی 
از کارویژه های تعریف  شللده برای رسللانه های 
و  ماننللد »بی بی سی فارسللی«  انقللاب  ضللد 
»اینترنشنال« در اجرای پروژه تحریف وتحریم 

علیه جمهوری اسامی ایران است.
چنللد وقللت پیش بللود کلله پللس از اجرای 
حکللم قصاص مصطفللی صالحی قاتل شللهید 
سللجاد شاه سللنایی، »بی بی سللی فارسللی« و 
»اینترنشللنال« به عنوان ابزار رسانه ای اشرار و 

تروریسللت ها وارد معرکه شدند و طبق معمول 
با عللوض کردن جللای جاد و شللهید و قلب 
واقعیت، در جهللت مظلوم نمایی و تطهیر یک 

قاتل اقدام کردند.
در ادامه همان پروژه، مجللدد، به بهانه پرونده 
جدیدی، همان خط مشللی اجرا شللده است. 
شبه رسللانه های معاند با سردستگی بی بی سی 
فارسللی و اینترنشنال در تازه ترین نمونه پروژه 
خود با کلید واژه "کشتی گیر" برای تحت تاثیر 
قرار دادن مخاطب، به سللراغ پرونده فردی به 
نام نوید افکاری رفته اند؛ قاتلی که یک شهروند 
بیگناه را به طرز فجیعی به قتل رسانده است.

 قتل کارمند سازمان آب 
منطقه ای توسط نوید افکاری

سللاعت 2۳ روز 11 مردادماه سال 97 بود که 
فردی از کارمندان سازمان آب منطقه ای شیراز 
در محله شللاه داعی اهلل و مقابللل درب منزل 
خللود، با چاقو مورد ضللرب و جرح قرار گرفت 
و پس از انتقال به بیمارسللتان جان خود را از 
دست داد. مرحوم ترکمان از کارمندان سازمان 
آب منطقلله ای شللیراز و دارای دو فرزند دختر 

خردسال و یک پسر نوجوان بود.
پدر مرحوم ترکمان پس از وقوع حادثه و حضور 
در مرجع انتظامی، اظهار داشت؛ فرزندش بعد 

از فراغت از امور شللغلی در حال بازگشللت به 
منللزل بوده بللا چاقو مورد ضللرب و جرح قرار 
گرفته و در نهایت به جهت صدمات وارده جان 

خود را از دست داد.
بنابراین گزارش، پزشللکی قانونی ضمن معاینه 
از جسد مقتول، علت مرگ را خونریزی شدید 
متعاقللب بریدگی عروق حیاتللی گردن، در اثر 

اصابت جسم نوک تیز و برنده اعام کرد.
 بازبینی فیلم دوربین مداربسته و 

بازداشت متهم
تحقیقللات در خصوص این پرونللده قتل ادامه 
داشللت تللا اینکه بللا بازبینللی فیلللم دوربین 
مداربسته واقع در خیابان محل تعقیب مقتول، 
شللخصی به نام نوید افللکاری در خصوص این 

پرونده به عنوان متهم دستگیر شد.
براساس اطاعات موجود در پرونده، متهم پس 
از دسللتگیری، در بدو تحقیقات اعام می کند 
"مقتول را با دوسللتم تعقیب کردم و در حالی 
که من ترک موتور نشسته بودم با چاقو اقدام به 
قتل مقتللول کردم". همچنین متهمان پرونده، 
در پلیس آگاهی و مرحله دادرسی با دست خط 
خود به تفصیل اقرار به جرم انتسللابی کرده اند. 
عاوه بر این، شللاهدی که متهمان دقایقی بعد 
از قتل اقدام به تشللریح ماجرا نزد وی کرده اند 

به صراحت ادای شهادت کرده است.
 نقشه ناکام ترور دیگری توسط نوید 

افکاری
پللس از انجام تحقیقات پیرامللون متهم ردیف 
اول پرونده، مشللخص می شللود، نوید افکاری 
قصللد ترور یک بسللیجی را نیز داشللته، اما به 
لحللاظ اینکه تللردد فرد مورد نظللر به صورت 

نامنظم بوده، موفق به ترور وی نمی شود.
 حمله حبیب افکاری به یک مامور پلیس 

با کاتر
نوید افکاری همراه برادر دیگر خود بنام حبیب 
افکاری در اغتشاشللات سنوات قبل نیز شرکت 
داشته و برادر وی با استفاده از کاتر پای یکی از 
مأموران انتظامی را مورد جرح عمدی قرار داده 

که بالغ بر 200 بخیه خورده است.
اقللدام به ایراد ضرب و جرح عمدی و سللرقت 

اموال از دیگر سوابق متهم است.
در نهایت، پرونده قتل مرحوم ترکمان با صدور 
قرار جلب به دادرسللی و تنظیم کیفرخواسللت 
از سللوی دادسرای عمومی و انقاب شیراز نزد 
محاکم کیفری یک اسللتان فارس ارسللال و با 
ارجاع پرونده به شللعبه اول دادگاه کیفری یک 

استان رسیدگی های قضایی الزم شد.
علیرغللم ادعا هللای مطرح شللده، متهللم نوید 

افکاری، دارای وکیل تعیینی در دادسللرا بود و 
در دادگاه نیز داری وکیل بوده است.

 ادعای شکنجه متهمان صحت ندارد
رسانه های ضد انقاب همچنین، مدعی شکنجه 
متهمان پرونده شللده اند. براساس بررسی های 
انجام شللده، بعللد از اقرار نوید افللکاری وکیل 
تعیینللی وی مراجعه و اظهار داشللته خانواده 
متهم مدعی شللکنجه وی هسللتند. در همان 
روز در زمللان تحقیقات بنا بللر تقاضای وکیل 
متهمان دسللتور اعزام آن ها به پزشکی قانونی 
صادر تا چنانچه اگر اقرار تحت شللکنجه بوده 
مراتب مجدداً بررسللی شود؛ اما متهم در اداره 
آگاهللی و در حضور وکیللل تعیینی خود اعام 
کرده که شللکنجه نشده ام و به پزشکی قانونی 
نمی روم. این موضوع در رسللیدگی دیوان عالی 
کشللور نیز مورد بررسللی قرار گرفته و با توجه 
به نبود درخواست متهم منتفی تشخیص داده 
شده است. در نهایت پس از برگزاری دادگاه به 
صورت علنی، به شرح دادنامه مورخ 14 مهرماه 
سال 98، وقوع قتل توسط نوید افکاری محرز و 
از حیث مباشرت در ارتکاب قتل عمدی حکم 
به قصاص نفس نامبرده صادر شد که این حکم 

از سوی دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
 مرکز رسانه قوه قضاییه
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شهادت امام زین العابدین علیه السالم را تسلیت میگوییم. 

صفحه 8

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومى همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) پروژه انجام عملیات بهره بردارى، امداد و گازبانى، مشترکین و کنتور 
خوانى، نصب تجهیزات کنتور و رگوالتور شهرستان تاکستان به شماره (2099091335000026) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
آدرس   به  (ستاد)  الکترونیکى دولت  درگاه سامانه  از طریق  ها  پاکت  بازگشایى  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/06/11 مى باشد . 
- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا پایان وقت اداري روز دوشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 99/06/17

- مهلت زمانى ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 99/06/31
-زمان بازگشایى پاکات ارزیابى کیفى: ساعت 9:00 روز سه شنبه مورخ 99/07/01

- زمان بازگشایى پاکات مناقصه (الف، ب و ج): ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 99/07/05
- شرایط مناقصه گران:

1: داشتن شخصیت حقوقی 
2: داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 4 یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در 

رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور).
3: ارایه تصویر گواهینامه ایمنى کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى

4: داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 79,000,000,000 ریال در یکى از رشته هاى ذکر شده در بند 2. 
مورخ  به شمار26510/ت39039ك  تقویت حسابرسى  و  اجرایى  افزایش ضمانت  راهکارهاى  نامه  آیین  اساس  بر  مالی حسابرسی شده  هاي  آخرین صورت  ارایه   :5

88/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطالعیه هاى بعدى آن.
- تضمیـن شرکت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 3,950,000,000 ریال.

- محل تامین اعتبار: اعتبارات جارى شرکت گاز استان قزوین
-قیمتهاى پیشنهادى مناقصه گران مى بایست متناسب با کاالى ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22، پیش پرداخت معادل  مبلغ 
اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس :  021-41934 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
رسانى  اطالع  پایگاه  یا  و   www.nigc-qazvin.ir نشانى  به  تکمیلى  اطالعات  دریافت  منظور  به  شود  مى  دعوت  صالحیت  واجد  هاى  شرکت  از 

مناقصات (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

 
 

شماره مجوز 1399.2885

کد فراخوان پایگاه اطالع رسانی مناقصات :
 16/318/297

فرمانده کل قوا: 

امنیت کشور مرهون آمادگی 
و بیداری پدافند هوایی است

فروش موشک های ایران به ونزوئال


