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ذوالنور در دیدار سفیر آلمان:

آمریکا برای بازگشت به برجام زیان ها را
 جبران کند

برجام، احیای برجام، بازگشت به برجام، پایان 
برجام، سرنوشــت برجام، واژه  هایی هستند 
که طی هفته  های اخیر در ادبیات سیاسی و 
رسانه ای جهان به چشــم می خورد. در کنار 
اظهارات مقامات جمهوری اســامی ایران و 
البته اعضای 1+5 در این باره و ابتکار مجلس 
شورای اسامی در تصویب طرح لغو تحریم  ها 
در بازه زمانــی یک ماهــه و دو ماهه، نکته 
قابل توجه برخی اظهارات حاشیه ای در باب 
برجام است. از یک سو بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا دیروز ادعا کرده است که 
اروپا باید به دنبال راهی برای بازگشت آمریکا 
به برجام باشــد. البته همزمان با او تروئیکای 
اروپایی )فرانســه، انگلیس و آلمان( بیانیه ای 
صادر و ایران را متهم بــه نقض برجام کرده 
و خواســتار تعهدپذیر شــدن ایران شده اند. 
از ســوی دیگر برخی کشورهای عربی نظیر 
سعودی و امارات ادعای لزوم اقدام غرب برای 
ورود این کشورها به مذاکرات برجام را مطرح 
کرده اند. این ادعاها در حالی مطرح می شود 
که در باب هر کــدام از آنها نکاتی چند قابل 
توجه است. نخست آنکه در باب سخنان بورل 
می توان گفت که جهانیان و حتی کشورهای 
اروپایی تاکید دارند کــه عامل تزلزل برجام 
آمریکا بوده است که از یک سو از برجام خارج 
شده و از سوی دیگر اروپا را به همراهی با خود 
علیه ایران و استمرار تحریم  ها سوق داده است.

دوم آنکه کشــورهای عربی در حالی از اروپا 
می خواهند که آنهــا در مذاکرات برجام وارد 
سازند که تاریخ و شــواهد گواه آن است که 
کشــورهای غربی به ویژه آمریکا، انگلیس و 
فرانسه محور و کانون اصلی بحران  های منطقه 
هستند. آنان هستند که با تروریسم تحمیلی، 
اختاف افکنی شــیعه و ســنی،  حمایت از 
رژیم صهیونیستی و ســوق دادن کشورهای 
منطقه به سازش با این رژیم، و ... زمینه ساز 
بحران  ها و اختافات متعدد در منطقه هستند. 
جمهوری  اســامی ایران طرح صلح هرمز را 
برای همگرایی کشورهای منطقه مطرح کرد. 
اما به دلیــل دخالت  های کشــورهای غربی 
عما این رویکرد از ســوی کشورهای منطقه 
صورت نگرفته اســت. با توجه به این حقایق 
به صراحت می توان گفت که راهکارهای پیش 
روی اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در قبال 
برجام مشخص است و صرفا نیازمند اراده ای 
برای تحقق آن است. اوال کشورهای اروپایی 
برای آوردن آمریکا به برجام باید بی اثر بودن 
یک جانبه گرایی و سیاست تحریمی آمریکا را 
در عمل نشان دهند. لغو تحریم  های ضدایرانی 
و حتی همگرای با جامعه جهانی برای تحریم 
آمریکا راهکار موثر برای بازگشــت آمریکا به 
برجــام خواهد بود. اروپا با سیاســت بازی با 
کلمات مبنی بر لزوم بازگشت آمریکا به برجام 
و سیاســت فشار و تحریم بر ایران برای آنچه 
بازگشت آمریکا می نامند نتیجه ای جز تکرار 
روند اشتباه گذشته نخواهند داشت. دوم آنکه 
بحران  های منطقه ریشــه در رفتارهای غرب 
دارد لذا کشــورهای عربی اگر واقعا به دنبال 
حل بحران  ها هســتند باید به جای همراهی 
با آمریکا در مســیر مقابله با آن گام بردارند. 
پایان دادن به روند ســازش و رویکرد واقعی 
بــه حمایت از فلســطین، همگرایی با جبهه 
مقاومت در مبارزه با تروریســم، پایان دادن 
به جنــگ یمن و پذیرش حقــوق ملت این 
کشــور برای تعیین سرنوشتشان، مقدمه ای 
برای تحقق این مهم است. رویه ای که حلقه 
تکمیلی آن را اجمــاع منطقه ای برای اخراج 
بیگانگان از منطقه از افغانستان گرفته تا عراق 
و سوریه و برچیدن پایگاه  های نظامی آنها در 
کشورهای عربی تشکیل می دهد.بر این اساس 
تا زمانی که کشورهای اروپایی در مسیر مقابله 
با زیاده خواهی آمریکا قرار نگیرند و کشورهای 
منطقه نیز در چارچوب اخراج غرب از منطقه 
گام برندارنــد، بحران و ناامنــی ادامه خواهد 
یافــت و برجــام نیز در همان رونــد نابودی 
پیش خواهد رفت. روندی که مســئولیت آن 
برعهده اروپایی است که همچنان برای خوش 
خدمتی به آمریکا و دشمنی با ایران و ایرانی به 
سیاست تحریم و زیاده خواهی ادامه می دهد و 
در حوزه منطقه نیز مسئولیت آن با کشورهای 
عربی اســت که به جای رویکرد صادقانه به 
طرح  های دوســتانه جمهوری اسامی برای 
اخراج بیگانگان از منطقه، به سیاســت، بازی 
در زمین غرب ادامه داده و اســتمرار حضور 

مداخله آمیز آنها در منطقه را رقم می زنند.

نسخه نهایی درمان

ــر ــبـ خـ

سرمقاله

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

حکم اعدام »روح هللا زم« در دیوان عالی کشور تأیید شد

غامحسین اسماعیلی در نشست خبری آن الین خود اعام کرد: دیوان عالی کشور، حکم اعدام روح اهلل 
زم را تأیید کرده اســت. ســخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره معایب روند فعلی خصوصی سازی 
گفت: اقدامات ما در دو بخش اســت؛ اول، رســیدگی به پرونده مدیر سابق خصوصی سازی که در 
حال رســیدگی اســت. بخش دوم کار ما، اقدامی بود که با ورود به این پرونده انجام شد و بخشی 
از تخلفات مربوط به فرآیند واگذاری برخی از شــرکت ها بود که برما شــد. خصوصی سازی را الزم 
می دانیم، دولت تاجر خوبی نیســت و تصدی گری و تجــارت را باید به بخش خصوصی واگذار کند 
و ناظر این فعالیت ها باشــد و به بخش خصوصی برای توانمندسازی کمک کند. وی افزود: با برما 
شدن تخلفات، موضوع به خصوصی سازی منعکس شد و این سازمان تخلفات را به هیئت داوری در 
مورد پرونده ها منعکس کرد. هیئت داوری آرایی صادر کرد و در 4ماهه اخیر بررســی پرونده شش 
شــرکت واگذارشده برگزار شد و آرای هیئت واگذاری شــده قطعیت یافت. سیلوی سنقر، تراورس 
البرز، کشت و صنعت دامغان و فوالد میبد از جمله شرکت هایی بودند که از طریق فرایند داوری و 
با حکم دادگاه ویژه به دولت برگشــت و ارزش مجموع این شش کشور گرچه بِروزرسانی نشده اما 
بر اســاس برآورد اولیه قریب به 40 هزار میلیارد تومان است که بر اثر فسخ واگذاری این شرکت ها 
به دولت جمهوری اســامی ایران برگشته است. البته ایران ترانسفو، هپکو و ماشین سازی در سال 

گذشته هم به دولت بازگشته شده بود.
اسماعیلی درباره بیانیه معاون حقوقی قوه قضائیه در زمینه کسب وکار وکا گفت: ما در حوره وکالت 
هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم. اســتقال وکا را به رسمیت می شناسیم و وظایف خودمان را 
نیز که در قانون برای قوه قضائیه پیش بینی شده است باید به نحو شایسته انجام دهیم. هم در قانون 
الیحه استقال وکا و هم در قانون اخذ پروانه وکالت وظایف نظارتی مشخصی برای قوه پیش بینی 

شده و صرفاً به دنبال انجام وظایف نظارتی مصّرح در قانون است، نه بیشتر و نه کمتر.  فارس

سرلشکر موسوی:
اقدامات هوانیروز ارتش در نهضت قطعه سازی و 

خودکفایی مطلوب است

فرمانده کل ارتش گفت: اقدامات هوانیروز ارتش در نهضت قطعه سازی و خودکفایی، مطلوب است.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش همزمان با سالروز شهادت شهید سرلشکر 
خلبان احمد کشــوری و روز هوانیروز، با حضور سرزده در ستاد هوانیروز از بخش های مختلف این 
یــگان بازدید کرد. وی که بدون اطاع قبلی و به صورت غیرمترقبه در جمع فرماندهان و کارکنان 
هوانیروز حضور یافت، ضمن گرامی داشــت یاد و خاطره شــهدای هوانیروز و تبریک روز هوانیروز، 
گفت: عملکرد شایســته هوانیروز ارتش جمهوری اســامی ایران در طول 4۲ ســال عمر پربرکت 
انقاب اســامی، در مقاطع مختلف، از بدو پیروزی انقاب، هشــت سال دفاع مقدس و بحران های 

طبیعی و مردم یاری، قابل توجه و شایان تحسین بوده است.
فرمانده کل ارتش با اشــاره به اقدامات مطلوب هوانیروز ارتش در زمینه نهضت قطعه سازی، بهینه 
ســازی و خودکفایی، افزود: تاش این یگان عمده در راســتای نگهداری، آماده به کاری و اجرای 

مأموریت های محوله در دهه های پس از انقاب اسامی شبیه به معجزه بوده است.
سرلشــکر موســوی خودکفایی هوانیروز در حوزه تربیت و آموزش خلبانان را بســیار حائز اهمیت 
دانســت و گفت: خوشــبختانه هوانیروز ارتش جمهوری اســامی ایران عملکرد بسیار مطلوبی در 
این حوزه چه در ســال های دفاع مقدس و چه بعد از آن دوران داشــته است و امروز هم شاهد به 
روز رسانی این آموزش ها در دانشــکده تخصصی هوانیروز هستیم که مصداق آن در مأموریت های 
مختلف عملیاتی و غیرمترقبه به وضوح قابل درک اســت. وی با اشــاره به نقش هوانیروز در دوران 
دفاع مقدس و تأکید بر ضرورت انتقال رشادت ها و دالورمردی های خلبانان این یگان به نسل جوان 
و آیندگان، افزود: الزم اســت خاطرات خلبانان غیور هوانیروز و رشادت ها، دالورمردی ها و عملکرد 
شــهدا، جانبازان، ایثارگران و پیشکسوتان این یگان به رشته تحریر درآید و تبدیل به کتاب و رمان 

شود تا جوانان و نسل های آینده در جریان عملکرد خلبانان شجاع هوانیروز ارتش قرار گیرند. 
فرمانده کل ارتش ضمن دیدار چهره به چهره با تعدادی از فرماندهان و مسئوالن هوانیروز، از موزه 

جنگ و جهاد خودکفایی این یگان هم بازدید کرد. روابط عمومی ارتش
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سیاست روز پیدایش و تبعات ارز دولتی در اقتصاد را بررسی می کند؛ 

آگهي مناقصه عمومي

روابط عمومی اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

ت اول
نوب

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد پروژه  های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و 
جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت  واگذار نماید.

1- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ  1399/09/19  لغایت 1399/09/24
2- کليه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir   انجام 

خواهد شد.
3- آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/10/06

4- تاریخ جلسه بازگشائي پاکات پيشنهاد قيمت در روز یكشنبه مورخ  1399/10/07 راس ساعت 9 صبح می باشد.
5- ارسال پاکت الف )اصل تضامين شرکت در مناقصه( به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین )دبيرخانه ساختمان شماره1( الزامی است.

6- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
7- مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه می باشد.

8- جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و یا به آدرس قزوین- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حكيم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان قزوین  اداره پيمان ورسيدگی مراجعه نمایند.

9- اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه )www.setadiran.ir( در استان قزوین 02833241067 و مرکز تماس 02127313131 ميباشد.
             نوبت اول  1399/09/19      -       نوبت دوم  1399/09/20

نوع مناقصهشماره مناقصهمبنای برآوردصالحيت مورد نيازمبلغ تضمين )ريال(مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهرديف

اجرای سيستم روشنايی مقاطع 1
رتبه 5 نيرو7/570/534/101380/000/000مجهز به دوربين های نظارتی

فهرست بهای راهداری، 
تاسيسات برقی و 

توزيع نيروی برق 1399
يک مرحله ای۲09900131۶00013۲ 

لکه گيری و روکش آسفالت ۲
فهرست بهای راهداریرتبه 5 راه و ترابری44/417/۲4۲/9۶۲۲/۲۲1/000/000حفاظتی محور آبيک-طالقان

 يک مرحله ای۲09900131۶000133 1399

يک مرحله ای۲09900131۶000134قيمت مقطوعپروانه بهره برداری۲7/000/000/0001/350/000/000خريد يک دستگاه بيل مکانيکی  3

4

تعميرات، نگهداری و راه اندازی 
11۲ دستگاه از ماشين آالت سنگين 
و نيمه سنگين اداره کل راهداری و 

حمل جاده ای استان قزوين
 )پروژه سطح استان(

يک مرحله ای۲09900131۶000135 قيمت مقطوع-9/500/000/000475/000/000

5

تعميرات، نگهداری و راه اندازی 
11۲ دستگاه از ماشين آالت سنگين 
و نيمه سنگين اداره کل راهداری و 

حمل جاده ای استان قزوين 
)پروژه قزوين-رشت(

يک مرحله ای۲09900131۶00013۶قيمت مقطوع-8/500/000/0004۲5/000/000

آگهی مناقصه عمومی 

علیرضا حاجی محمد علی - شهردار شاهرود 

ت دوم
نوب

شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به خرید تیر پایه 
پارکهای  و  مزار  خیابان  در  نصب  جهت  نیاز  مورد  طرفه  دو 
مناقصه  برگزاری  طریق  از  تندرستی  جاده  و  شهر  سطح 
عمومی اقدام نماید ، لذا متقاضیان می توانند همه روزه به جز 
ایام تعطیل در وقت اداری جهت هماهنگی و کسب هرگونه 
داخلی    32224060 الی   46 های  تلفن  با  بیشتر  اطالعات 
133  امور قراردادها تماس حاصل نموده و یا از طریق سایت 
مناقصه  اسناد   www.shahrood.ir آدرس  به  شهرداری 

فوق الذکر را مشاهده و بهره برداری نمایند.
ضمنا مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز 

شنبه مورخ 99/9/29 می باشد.

دشمنان منتظر واکنش 
جمهوری اسالمی ایران باشند

سرلشکر سالمی: 


