
حکایت این روزهای بازگشــت بایدن به برجام، 
بیــان منویات غــرب از زبــان آلمانی ها و تقلید 
طوطی وار برخی از کشورهای منطقه ای، حکایت 
ضرب المثلی است که در زبان فارسی می گوید 
: » به ده راهش نمی دادند سراغ خانه کدخدا را 
می گرفت!« درحالی که مردم ایران به دلیل عهد 
شــکنی غربی ها و انجام نشدن تعهدات برجامی 
کشــورهای 5+1، از امضای توافق برجام بســیار 
گالیه مند هســتند، به نظر می رسد که غربی ها 
دســت پیش را گرفته اند تا پس نیفتند و مدعی 

برجام پالس شده اند. 
20 ژانویه درحالی بایدن به شکل رسمی سکان 
قــدرت را در امریکا در دســت می گیرد که در 
تبلیغات انتخاباتی خود از بازگشت به برجام سخن 
گفت. موضوعی که موجب شــادمانی بسیاری از 
طرفداران مذاکره با امریکا در کشورمان شد و کار 
به جایی رسید که آنها انتخابات امریکا را بیشتر از 

مردم این کشور پیگیری می کردند. 
این گــروه با پیروزی بایــدن، گویی برگی برای 
دســتیابی به قدرت در انتخابــات 1400 یافته 
بودند، از بازگشــت امریکا به برجام سخن گفتند 
و نوید برداشته شدن تحریمها را به مردم دادند. 

با ایــن حال نمایندگان مــردم در خانه ملت، با 
تصویــب طرح اقدام متقابل در برابر تحریمها  به 
نمایندگی از مردم اعــالم کردند که به طرفهای 
برجامی برای انجام تعهداتشــان مهلتی دو ماهه 
می دهند و در صورتی که که آنها به تعهداتشــان 
عمل نکنند، موارد تاکید شــده در این مصوبه را 
به اجرا در می آورند. اما از یک ســو اصالح طلبان 
و طرفداران مذاکره و از سوی دیگر دولت نسبت 
به این مصوبه واکنش نشان دادند و حتی رئیس 
جمهور در نشست خبری خود در پاسخ به طرح 
پرسش خبرنگار امریکایی مبنی بر اینکه ترامپ 
با شــروط تازه به برجام بر می گردد ، اعالم کرد 
کــه این نظر مختص به ترامپ بــوده و بایدن از 
بازگشت بدون شرط به برجام سخن گفته است.

حاال ذوق زدگی های برخی از یک سو و عملکرد 
منفعالنــه دولت در خصوص بــی تعهدی طرف 
مقابل برای برجام از ســوی دیگر کار را به آنجا 
رســانده است که  آلمان، یک کشور امضا کننده 
توافق و یکی از کشــورهای ســه گانــه اروپایی 
)موســوم به ای ۳( یا تروئیــکای اروپا، از کافی 

نبودن برجام اولیه می گوید.
هایکو ماس، وزیر امــور خارجه آلمان، در گفت 
و گو با مجله اشــپیگل گفته بازگشت به برجام 
اولیه کافــی نخواهد بود و منافــع امنیتی اروپا 
یک »توافق هســته ای مضاعف« را می طلبد که 
محدودیت های سختگیرانه در برنامه موشک های 
بالستیک ایران و تغییر در سیاست های این کشور 
در خاورمیانه را شــامل شود. ماس همچنین به 
وضوح اعالم کرد که آلمان این موضع را با بریتانیا 
و فرانســه به طور هماهنگ اتخاذ کرده است. او 
در عیــن حال گفت لزومی به ارائه مشــوق های 
دیگر بــه ایران وجود ندارد، و کاهش تحریم های 
ایــاالت متحده را »عاملی تعییــن کننده« برای 
نشــان دادن جدیت امریکا درباره دیپلماسی به 
همه طرفین از جمله ایران دانست. به دنبال این 
اظهارات یک مقام دیگر وزارت خارجه آلمان هم 
پیــام ماس را با وعــده »واکنش قاطع« به نقش 
ایران در منطقه »در صورت نیاز از طریق مجازات 
با تحریم ها« و »پیشنهاد ایجاد چارچوب امنیت 
منطقه ای« تکرار کرد. این اظهارات نیز در رابطه 
با نیاز به »برجام به روز رســانی شده« بیان شد. 
این اظهارات در حالی بیان می شود که آلمان در 
کنار انگلیس و فرانســه سه عضو اروپایی گروهی 
هستند که از ســال 2015 به توافقی با ایران بر 
سر برنامه هسته ای دست پیدا کرده اند. این توافق 
قرار بود در ازای ایجاد محدودیت  در بخش هایی 
از برنامه هسته ای، تحریم های اعمال  شده به بهانه 

هسته ای علیه ایران را رفع کند.
 ّسر دلبران از زبان دیگران  

بــا این حال نــه تنها هیچ تحریمی رفع نشــد 
بلکه شــاهد بودیم دولت آمریکا اردیبهشت  ماه 
ســال 1۳۹۷ از ایــن توافق خارج شــد و ضمن 
اعمال تحریم های متوقف شــده ذیل این توافق، 

تحریم های دیگری علیه ایران وضع کرد. 
تروئیــکای اروپا علیرغــم مخالفت های لفظی با 
خروج آمریکا از برجام بــه وعده های خود برای 

جبران آثار این خروج عمل نکرد.
همچنین آنها بعد از خروج ترامپ از برجام گواهی 
دادند که به تعهدات برجــام عمل می کنند و با 

راه اندازی کانال مالی این توافق هسته ای را زنده 
نگه خواهند داشت اما نتیجه امر این بود که قاره 
ســبزی ها تنها در پازل ترامپ بــازی کردند و با 
معطل کردن ایران و بی عملی محض برای رئیس 
جمهور آمریکا برای فشار بیشتر بر روی کشورمان 

زمان خریدند. 
حاال گویی قرار است قبل از آمدن بایدن، اهداف 
او از طریق اروپایی ها دنبال شود، »گویی  خوشتر 
آن باشــد که ســر دلبران / گفته آید در حدیث 
دیگران.« هنوز بایدن سر قدرت نیامده است که 
به نظر میرسد، در دوی امدادی اروپا و امریکا برای 
فشار بر ایران ، ترامپ چوب امدادی را به آلمانی ها 
ســپرده و آنها سخنان جدیدی را بیان می کنند 
که پیش از این از سوی بسیاری از کارشناسان و 
صاحب نظران پیش بینی شده بود و در حقیقت 
بــه نوعی تکرار حرفهای ترامــپ مبنی بر کافی 

نبودن تعهدات برجامی است. 
 دنباله روی چشم بسته

جالب اینجاست که برخی از کشورهای منطقه ای 
هم در پیــروی کورکورانه از غرب، به خود اجازه 
داده انــد تا در این باره اظهار نظر کنند و به قولی 
این پرســش در ذهن متبادر می شود که از کی 
پیاز هم جزو میوه ها محسوب می شود! اخیراٌ انور 
قرقاش از مقامــات دولت امارات عربی متحده با 
وام گرفتن از ادبیات وزیر خارجه آلمان خواستار 
توسعه توافق هسته ای »برجام« و گنجاندن مفاد 
موشکی و منطقه ای در آن شد. وی در مصاحبه ای 
مفصل بــا روزنامــه »نیویورک تایمــز« تنها به 
مطالبات او هم بســنده نکرده و خواستار حصول 
»برجام پالس پــالس« با ایران شــد. قرقاش در 
تشریح برجام پالس پالس، گفت: این یعنی توافقی 
که به فعالیت های ایران در منطقه رسیدگی کند. 
این توافق باید کل مســئله موشک ها و راکت ها 
را نیز مورد رســیدگی قرار دهد. پیش از این نیز 
وزیرخارجه عربستان ســعودی ضمن تأکید  بر 
حضــور دولت های عربــی در مذاکرات احتمالی 
میان ایران و آمریکا، خواستار رسیدگی به مسئله 
موشک های بالستیک ایران در مذاکرات احتمالی 
میان تهران و واشــنگتن شده بود و پیش  از این 
نیز وزیرخارجه بحرین گفتــه بود که جو بایدن 
نامزد پیروز انتخابات ریاســت  جمهوری آمریکا 
قبل از پیوستن به برجام باید با ما مشورت کند. 
وی مدعدی شده بود که هرگونه توافق جدید با 
ایران مستلزم آن است که نه تنها موضوع برنامه 
هســته ای ایران بلکه رفتار منطقه ای و همچنین 
برنامه موشــک بالستیک این کشــور را نیز دربر 

گیرد. 
 کارشناسان چه می گویند؟ 

چنین رفتاری از ســوی طرفهای برجامی کاماًل 
مشخص بود، منتقدین حتی قبل از امضای برجام 
چنین روزی را پیش بینی می کردند و نســبت 
به آن بــه طرفداران مذاکره با غربی ها هشــدار 
می دادند. حــاال این صحبت هــا نتیجه رویکرد 
منفعالنه دولتمردان کشورمان در قبال طرفهای 

برجامی است. 
ســیدرضا صدرالحسینی کارشــناس روابط بین 
المللی در این باره اظهار داشــت:  برخی قوانین 
در توافقنامه برجام این حــق را به آمریکا داد تا 
هــر زمانی که قصد تغییر در مفاد آن را داشــت 
به راحتی انجام دهد و در صورت شــکایت از این 
کشور، بدون پرداخت هزینه و خسارت از برجام 
خارج شود. وی با بیان اینکه بایدن به دلیل اینکه 
برجام محصول دولت اوباماست، می گوید که این 
توافق باید باقی بماند در این مورد اظهار داشت: 
ممکن است در وهله اول بایدن از توافق ثانویه و  
جایگزینی آن با برجام ســخن نگوید، اما ممکن 
است بگویند این الحاقیه، اصالحیه یا توافق مکمل 
برجام اســت. از ســوی دیگر غفاری کارشناس 
مســائل بین الملل تاکید کرد کــه دولت بایدن 
می خواهد، اهرمی مانند مکانیســم ماشه را علیه 
ایران با عضویت اسمی خود در برجام فعال کند 
و هم اینکه بتوانــد از طریق ممانعت از عملیاتی 
شــدن تعلیق تحریم ها یک سری امتیازاتی را از 
ایران بگیــرد، از جمله اینکه ایران را به مذاکرات 
موازی در حوزه منطقه ای و موشــکی در بیاورد. 
وی بــا اشــاره به اینکه در ســال اول ریاســت 
جمهــوری ترامپ آمریکا اســماً جزئی از برجام 
بــود، اما در عمل مانع از هرگونه تعلیق تحریم ها 
علیه ایران می شد گفت که دومین تاکتیکی که 
عده دیگری از مشاوران بایدن در نظر گرفته اند، 
این است که از همان ابتدا بایدن شرطی را برای 

بازگشــت آمریکا به برجام بگذارد مانند شروطی 
چون محدودیت های هســته ای دائــم یا ایران با 

مذاکرات موازی موافقت کند.
 اقدامات ایران در برابر بازگشت آمریکا 

به برجام
غفاری کارشناس مســائل بین الملل با تاکید بر 
اینکه ایران باید ســه مرحله را در برابر بازگشت 
آمریکا به برجام برای خود تعریف کند، گفت که 
کشورمان در مرحله اول باید بازی دموکرات ها را 
نمایان و دستگاه دیپلماسی باید این نقشه راه را 
به صورت آشکار ترسیم کند و در مقابل دیدگان 

افکار عمومی کشورمان قرار بدهد.
وی افــزود: ایران در دومین مرحلــه باید اصرار 
مطلق بر موضع بازگشــت همه جانبه آمریکا به 
برجام، عملیاتی کردن تمامی تعهدات واشنگتن 
در برجام و جبران خسارت ناشی از خروج 2 سال 
و نیمه ترامپ از این توافق را به عنوان یک مطالبه 
اعالم کند. همچنین ایران در مرحله ســوم باید 
با طرف های باقی مانده در برجام به ویژه روسیه 
و چین رایزنی کند، اخیرا هم شــاهد بودیم که 
این دو کشــور اعالم کردند که دولت بایدن باید 
بدون هیچ کم و کاســتی برجــام را اجرایی کند 
و این دو کشــور بحث شرط گذاری را برای ایران 
نمی پذیرنــد، لذا ایران  بایــد در این مورد اتحاد 
خود را با چین و روسیه تقویت کند، ضمن اینکه 
هشدارهای الزم را به تروئیکای اروپایی ارائه دهد.
در این میان افکار عمومی می پرســند حساب و 
تکلیف تحریمهای امریــکا و اروپا و اجرا نکردن 
تعهدات از سوی آنها چیست؟ این درحالی است 
زیاده خواهی های کشــورهای اروپایی و جســور 
شدن کشــورهای منطقه ای موضوعی است که 

اصاًل به مذاق مردم ایران خوشایند نیست . 
یادمان باشــد که رهبر انقالب خردادماه ســال 
گذشته در دیدار اســاتید دانشگاه ها، با »مسائل 
ناموسی« خواندن امور موشکی و منطقه ای نظام، 
گفتنــد: »در مذاکره با دیگــران و اروپایی ها هم 
مسأله مان تعیین موضوع است. ما درباره  مسائل 
ناموسی انقالب مذاکره نمی کنیم؛ درباره  توانایی 

نظامی مذاکره نمی کنیم.« 
جعفر قناد باشی کارشــناس مسائل سیاسی در 

گفتگو با سیاست روز در مورد موضع گیری های 
مطرح شده در مورد برجام پالس به سیاست روز 
با اشــاره به ضعف دیدگاه های سیاسی آلمان در 
میان سه کشــوراروپایی یعنی انگلیس آلمان و 
فرانسه، گفت: همانطور که از گذشته نیز مطرح 
بوده است، آلمان غول صنعتی و کوتوله سیاسی 
اروپا به شــمار می رود و به نظر می رسد که این 
موضع گیری تنها مربوط به آلمان نیســت بلکه 
مانند همیشــه از آلمانها استفاده شده و  مواضع 
اتحادیه اروپا و انگلیس از زبان آنها اعالم می شود. 
وی بــا بیان اینکه این کشــورها حتی در موضع 
گیری های خود از کانادا و استرالیا نیز استفاده می 
کنند، افزود: آنها مانند گذشــته به دنبال اهداف 
خود هستند و اکنون تالش می کنند تا با استفاده 
از اهرم مذاکــرات و تحریمها، محدودیت هایی را 
برای فعالیت های موشکی و منطقه ای کشورمان 
ایجاد کنند. قناد باشــی با یــادآوری اینکه اروپا 
از ابتــدا با هدف اینکه بعــد از گفتگوها در مورد 
مسائل هسته ای کشورمان، وارد موضوعات دفاعی 
و نظامی و حضور منطقه ای  کشــورمان شــود ، 
خاطرنشــان کرد: موضع ایران در این باره کاماًل 
روشن است و بارها اعالم شده است که موضوعات 
دفاعــی ایران قابل مذاکره نیســت. تســلیحات 
موشــکی ایران متعارف بــوده و در قالب مواضع 
دفاعی کشورمان و بازدارندگی در مقابل دشمنان 
تعریف می شــود. وی افزود: باید در نظر داشــته 
باشیم که غربی ها چه امریکا و چه اروپا به واسطه 
مشکالت داخلی خود و شیوع بیماری کرونا بسیار 
ضعیف تر از گذشته شده اند و معضالت اقتصادی 
فراوان دارند. از ایــن رو این موضع گیری آلمان 
چک بال محلی است که پشتوانه و قدرتی ندارد. 
این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان افزایش توان 
نظامی کشورمان در طول زمان و انسجام بیشتر 
میان نیروهای مقاومت در منطقه، اظهار داشت: 
نه تنها در ایران بلکه در همه کشــورها موضوع 
دفاع قابل مذاکره نیســت و هر کشــوری که در 
ایــن زمینه نظر دهد، این نظرات دخالت در امور 

داخلی آن کشور محسوب می شود . 
قنادباشــی گفــت: در حال حاضــر دولتمردان 
کشــورمان وظیفــه دارند در مســیر قانونی و با 
توجه به اینکه مسائل دفاعی کشور قابل مذاکره 
نیست و مردم ایران مداخله کشورهای خارجی را 
نمی پذیرنــد حرکت کنند و در این عرصه منافع 
ملی کشــور را در نظر بگیرند چرا که منافع ملی 
کشورمان در صورتی حفظ خواهد شد که قدرت 

دفاعی کشور حفظ شود. 

وی اضافــه کرد: دولت مجــری تصمیمات مهم 
کشور و خواست مردم در قالب مصوبات مجلس 
اســت. بنابراین اجــرای مصوبه طــرح مقابله با 
تحریمها موضوعی است که می تواند در این زمینه 

مورد توجه قرار گیرد.  
این کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: ما 
شاهد چراغ سبز از ســوی اروپایی ها برای انجام 
مذاکرات متعدد هســتیم و این موضوعی است 
که دولت نباید فریــب آن را بخورد. مردم ایران 
در چند ســال گذشته وعده های بســیاری را از 
ســوی اروپایی ها شــنیدند که هیچ کدام عملی 
نشــد. در زمان خانم موگرینی وی از بازشــدن 
همه کانال های مالی بر روی کشــورمان تا سال 
201۹ خبر داد اما ما اکنون در آســتانه ورود به 
ســال 2021 هستیم و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده 
اســت. وی تاکید کرد؛ کوچکترین نشــانه ای از 
موفقیت آمیز بودن راه مذاکره به چشم نمی خورد 
و تنها قبول چنین شروطی چند بار گزیده شدن 
از یک سوراخ محســوب می شود که قابل قبول 
نیســت. از سوی دیگر مردم از مقامات کشورمان 
می خواهند تا رویکرد تساهل و تسامح را در قبال 
جســارت های اعراب منطقه ای کنار گذاشته به 
آنان جایگاه خود را یادآور شوند. باید به آنها گفت 
که آیا قدرت جهانی هســتند یا قدرت منطقه ای 

که دچار توهم حضور در مذاکرات شده اند. 
اگر قرار بر صحبت در مورد صلح و امنیت منطقه 
باشــد باید مؤلفه هایی چــون کمیت و کیفیت 
تســلیحات متعارف تهاجمی بخشی از آن باشد، 
همه تاسیسات و فعالیت های هسته ای موجود در 
منطقه تحت نظارت و بازرسی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی قرار گیــرد، آتش بس فوری و پایان 
اشغالگری عملی شــود، حمایت از تروریسم در 
همه اشکال آن متوقف شود، ایده خاورمیانه عاری 
از سالح های هسته ای با برداشتن گام های واقعی 
جهت وادارســازی تنها دارنده این ســالح ها در 
منطقه، به واقعیت نزدیک شود. مگر می توان در 
مورد توانمندی دفاعی بومی یک کشور صحبت 
کرد و همزمان اجازه داد ســیل پیشــرفته ترین 
سالح های تهاجمی به کشــورهای منطقه ادامه 

یابد. 
در این میان مهمترین مسئله وحدت رویه میان 
دولت مردان است، چرا که در این مسئله امنیت 
ملی مطرح است نه موضوعات حزبی و جناحی . 
در این مقطع مقاومت در مقابل خواسته های بی 
جای غرب می تواند، امیتازهای بیشتری را نصیب 

کشورمان کند .
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رسول اکرم )ص(: هر کس برای نیاز بیماری بکوشد مانند 
روزی که از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می شود.

ذوالنوری: 
»بی اثر کردن تحریم« بر »رفع 

تحریم« اولویت دارد 
امنیت ملی و  رئیس کمیسیون 
سیاست خارجی مجلس با بیان 
اینکــه بی اثر کــردن تحریم ها 
نیازمند توجه به توان و ظرفیت 
داخلــی  اســت، گفــت: دولت 
برای تأمیــن نیازهای بدنه خود 
هم به داخل توجهی نــدارد و نیازهای نرم افزاری و 

سخت افزاری خود را از خارج تأمین می کند.
حجت االسلم مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به تأکید رهبر معظم 
انقالب بر بی اثر کردن تحریم ها، گفت: همانطور که 
رهبر معظم انقالب بر آن تأکید داشتند باید تمرکز ما 

و به ویژه دولت بر این موضوع باشد.
وی افزود: متأسفانه دولت در هفت سال و نیم گذشته 
تمام توان خــود را صرف مذاکره برای رفع تحریم ها 
کرده و همانطور که رهبر انقالب نیز اشــاره داشتند 
نه تنها در این 4-5 سال تحریمی برداشته نشد، بلکه 
تحریم ها بیشتر هم شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: رهبر انقالب 
گفتند که اگر امکان رفع تحریم ها وجود داشته باشد 
یک ساعت هم نباید درنگ کرد، اما این به این معنا 
نیســت که دولت تنها همین بخش از صحبت های 
رهبــری را مدنظــر قــرار دهد و ســایر بخش های 

فرمایشات ایشان را مورد توجه قرار ندهد.
ذوالنوری خاطرنشــان کرد: بی اثر کردن تحریم ها بر 
رفع آنها اوالست و این کار تنها با تکیه بر ظرفیت ها 
و توان داخلی کشــور امکان پذیر اســت. وی افزود: 
متأســفانه رویکرد توجه به توان داخلی و استفاده از 
ظرفیت های کشور برای تأمین نیازها حتی در تأمین 
نیازهای بدنه دولت هم مشــاهده نمی شود و دولت 
برای تأمین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری خود 

هم از مارک های خارجی استفاده می کند.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس اظهار داشت: همانطور که گفتم دولت نباید 
تنها به بخشــی از صحبت های رهبری توجه کند و 
دیگر صحبت های ایشــان را مورد توجه قرار ندهد، 
رهبری اگر گفتند که؛ اگر امکان رفع تحریم ها وجود 
داشته باشد یک ساعت هم نباید درنگ کرد در کنار 

آن بارها بر بی اثر کردن تحریم ها نیز تأکید داشتند.
ذوالنوری خاطرنشان کرد: اینکه دولت تنها بخشی از 
ســخنان رهبر انقالب را مد نظر خود قرار دهد مثل 
این است که از »کُلوا واشربوا و ال تسرفوا« تنها »کُلوا 

واشربوا« را مورد توجه قرار دهد.

فضائلی:
اختالف بین قوا دشمن را امیدوار 

می کند
کارشناس مسائل سیاسی با بیان 
اینکه اختالفات و منازعات بین 
قوا باعث می شود که تصمیمات 
گرفته نشده و یا درست پیگیری 
و اجرا نشــوند، تصریح کرد: در 
مجموع توان و فرصت کشور هدر 

می رود و صرف اولویت ها و مسائل اصلی نمی شود.
مهدی فضائلی کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو 
با فارس، پیرامون تاکید رهبر انقالب بر وحدت در دیدار 
مسئولین ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سپهبد حاج 
قاســم سلیمانی اظهار داشت: بحث وحدت و انسجام 
ملی مقوله ای هست که خود تولید قدرت می کند و از 
آن طرف عدم انسجام و نوعی تشّتت و پراکندگی در 
جامعه یا بین مسئوالن منجر به تضعیف و فشل شدن 
می شود. وی افزود: این مسئله در شرایطی اهمیتش 
خیلی بیشتر می شود که ما در یک مقابله و مواجهه با 
دشمن قرار داشته باشیم؛ حال این مواجهه نظامی و یا 
یک جنگ اقتصادی باشد و در این شرایط اهمیت این 

اتحاد و انسجام مضاعف می شود.
فضائلی ادامه داد: لذا چیــزی که حضرت آقا متذکر 
شــدند، از طرفی باید در هر شــرایطی به عنوان یک 
اصل به آن توجه شود و در این شرایط هم به صورت 

جدی تر و با اهمیت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در شــرایطی که ما از نظر اقتصادی در یک 
مواجهه کامل و صد در صدی با دشــمن هســتیم و 
آثارش در جامعه نمایان هســت و مردم تحت فشار 
اقتصادی هستند، وقتی که این منازعات بین مسئوالن 
کشــور بروز و ظهور پیدا می کند، منجر می شود که 
از طرفــی نگرانی مردم افزایــش پیدا کند و از طرفی 
ظرفیــت و تــوان داخلی به جــای اینکه صرف حل 
مشکالت کشور شــود مصروف یک منازعات مخرب 
شــده و از طرفی هم منجر به امیدوار شــدن دشمن 
می شــود و دشمن احساس می کند فشارهایش موثر 
واقع شده و یک تشــتت و پراکندگی بین مسئوالن 
به وجود آمده اســت. این کارشناس مسائل سیاسی 
با اشــاره به برخی اختالفات در سطح سران قوا خاطر 
نشــان کرد: وقتی این اختالفات بروز پیدا می کند و 
مثالً مجلس مصوبــه ای دارد که مراحلش را طی می 
کند و تبدیل به قانون می شود، رئیس جمهور از ابالغ 
آن اســتنکاف می کند و این نگرانی به وجود می آید 
که وقتی رئیس جمهور قانون را ابالغ نمی کند ممکن 
است در اجرا هم مسامحه ای داشته باشند. وی افزود: 
برای مثال باید جلساتی مثل شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی و شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود 
ولی می بینیم که این جلسات با فاصله تشکیل می شود 
و طبیعتاً تصمیم گیری در این جلسات با تأخیر مواجه 
می شود و چنین مسائلی موجب می شود که به جامعه 

تسری پیدا کرده و باعث نگرانی جامعه شود.
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آگهی تجدید مناقصه عمومی 

محسن خرمی شریف ـ شهردار قرچک

شهرداری قرچک در نظر دارد به استناد مجوز شماره 60/1/1985 مورخه 99/7/3 شورای اسالمی 
شهر قرچک نسبت به اجرای پروژه فاز سوم احداث سایت آرامستان شهر قرچک ذیل از طریق 
الشرایط دعوت می  پیمانکاران واجد  از کلیه  لذا  نماید.  اقدام  برگزاری تجدید مناقصه عمومی 
شود جهت اخذ اسناد تجدید مناقصه تا پایان وقت اداری 99/10/9 براساس اطالعات اعالم شده 

ذیل اقدام نماید. 

1- دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قرچک
2- سپرده شرکت در تجدید مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی، اسناد خزانه  یا وجه نقد جهت 
واریز بحساب 0105978385003 بنام سپرده اشخاص شهرداری می باشد و مدت قرارداد 4 ماه 

تمام است. 
3- محل دریافت اسناد مناقصه: شهرداری قرچک به نشانی شهرک طالییه ـ جنب بخشداری 

واحد امور قراردادها به شماره تلفن 4 الی 36151580- 021
4- مهلت اخذ اسناد تجدید مناقصه از مورخه 99/9/22 لغایت 99/10/9 و زمان تحویل پاکات 

پیشنهادات از 99/9/22 لغایت 99/10/9 به دبیرخانه شهرداری قرچک می باشد. 
5- تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری قرچک و بازگشایی پاکت های پیشنهادی در روز 

سه شنبه مورخه 99/10/9راس ساعت 15 در محل سالن جلسات شهرداری می باشد 
6- به پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- برندگان اول و دوم و سوم  تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتیب ضبط خواهد شد. 
9- سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه قید و هزینه آگهی بر 

عهده برنده  تجدید مناقصه می باشد.
10- جهت دریافت اسناد تجدید  مناقصه ارائه معرفی نامه به همراه مهر شرکت با امضا مجاز از 

صاحبان امضا در شرکت و تصویر رتبه آن الزامی است 
نوبت اول 99/9/22 - نوبت دوم 99/9/29

مبلغ سپرده )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوعردیف
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