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خــروج آمریــکا از برجام و نیز عــدم اجرای 
تعهدات کشــورهای اروپایی، رســما برجام را 
به پوســته ای با داخلی خالی مبدل کرد که 
صرفا ظاهر آن باقی مانده اســت. به رغم این 
حقیقت، طی هفته های اخیر با تغییرات اعالم 
شده در ساختار سیاسی آمریکا بار دیگر برجام 
یکی از مســائل اصلی کشور مبدل شده است 
بــه گونه ای کــه برخی بار دیگــر حل همه 
مشکالت کشــور را به برجام گره زده اند. در 
کنار پردازش های رســانه ای و سیاسی در باب 
برجام، چند نکته قابل توجه مشاهده می شود 
که عبارتند از باز شــدن دوباره پرونده اف.ای.
تــی.اف و تاکید دولتمردان بــر لزوم تصویب 
آن و دیگــری گنجاندن ردیف بودجه ای برای 
اجرای ســند 2030 در بودجــه 1400 ارائه 
شده از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی 
است. نکته مهم آنکه طی روزهای اخیر تهیه 
واکنش کرونا از خارج از کشور نیز به تصویب 
اف.ای.تی.اف گره زده شده است و چنان عنوان 
می شــود که عدم تصویب اف.ای.تی.اف یعنی 
عدم تراکنش بانکی که مساوی یا عدم تامین 

واکسن است.
تبدیل تصویــب اف.ای.تی.اف بــه مطالبه ای 
مردمی در حالی صورت می گیرد که در قبال 
آن چند نکته قابل توجه اســت. نخست آنکه 
براساس قوانین بین المللی و بشردوستانه، دارو 
هرگز در اقالم تحریمی قرار نمی گیرد و هیچ 
کشوری حق ندارد از تحریم دارو به عنوان ابزار 
فشــار علیه سایر کشورها اســتفاده نماید لذا 
اقدام اروپا و آمریــکا در اعمال تحریم دارویی 
خــالف تمام مقررات جهانی اســت و قابلیت 
پیگیری در مجامع جهانی را دارد. ثانیا چنانکه 
دارو در اقالم تحریمی قرار نمی گیرد مراودات 
بانکی بــرای تامین هزینه های خرید دارو، نیز 
نمی تواند در جمع تحریم ها قرار گیرد و تحریم 
مناسبات بانکی برای تهیه دارو خالف مقررات 
جهانی اســت. لذا گروکشی اروپا و آمریکا که 
به دنبال تبدیل مساله تامین واکسن کرونا به 
ابزاری برای فشــار بر ایران و تصویب اف.ای.
تی.اف هستند، خالف تمام قوانین جهانی بوده 
که غیرقابل اعتمــاد بودن غرب را مورد تایید 
قرار می دهد. سوم آنکه در زمان اجرای برجام 
جمهوری اســالمی ایران ابتــدا تمام تعهدات 
برجامی را اجرا و فعالیت های هســته ای را به 
حداقل رساند، در حالی که طرف مقابل هیچ 
اقدامی در جهت اجرای تعهدات برجامی صورت 
نداد، اکنون چه ضمانتی وجود دارد که ایران 
اف.ای.تی.اف را تصویب و حتی ســند 2030 
گنجانده شده در بودجه را اجرا نماید و طرف 
مقابل به تعهدات برجامی پایبند گردد. براین 
اساس و با توجه به بدعهدی طرف های غربی، 
اکنــون زمان آزمون آنهاســت و نه جمهوری 
اسالمی ایران. براین اساس راهکار مناسب آن 
است که کشورهای اروپایی و آمریکای دوران 
بایدن که ادعای بازگشت به برجام را دارند از 
خواسته هایی همچون تصویب اف.ای.تی.اف و 
سند 2030 دست برداشته رسما اقدام به لغو 

تحریم ها نمایند.
اینکه برخی رســانه های غربی ادعا دارند که 
اروپــا برای زنده ماندن برجام در کمیســیون 
اخیر برجام از خواســته هایی همچون تمدید 
گســترش برجام، طرح مســاله موشــکی و 
منطقــه ای خودداری کرده انــد، نمی تواند به 
عنوان امتیاز برجامی به ایــران فروخته و در 
ازای آن خواســته های هسته ای غرب در کنار 
تصویب اف.ای.تی.اف و ســند 2030 از ایران 
مطالبه گــردد. حتی غــرب نمی تواند انجام 
مراودات بانکی برای تهیه واکســن کرونا را به 
عنوان گام مثبت برجامی عنــوان نماید چرا 
که براســاس قوانین بین المللی دارو و تامین 
منابع مالی آن هرگز نمی تواند تحریم شــود 
و این کشــورها موظف بــه همراهی با تامین 
واکسن توســط ایران هســتند. براین اساس 
برای احیای برجام و یا پایبند ســاختن غرب 
به اجرای آن نیازی به اف.ای.تی.اف و یا سند 
2030 و یا هیچ تعهد دیگری از ســوی ایران 
نمی باشد، بلکه این غرب است که با برداشتن 
بدون پیش شرط تحریم ها و پرداخت خسارت 
باید تغییر رفتار و منطقی شدنش را به اثبات 
رساند. تاکید برخی در داخل بر تصویب اف.ای.
تی.اف و اجرای سند 2030 جز ارسال سیگنال 
غلط، نیاز ایران به برجام، به طرف مقابل نتیجه 
ای به همراه ندارد که پیامد آن استمرار زیاده 
خواهی های یک جانبه غرب بدون انجام هیچ 

گونه تعهدی خواهد بود.

یکبار هم آنها پیشگام شوند

ــر ــبـ خـ

نگاهی به استقبال از بازگشت آمریکا به برجام سرمقاله
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قاسم  غفوری

در آیین بهره برداری از ۲۸هزار پروژه اقتصادی بنیاد برکت مطرح شد:
آغاز فاز اول تست واکسن ایرانی کرونا در 

ستاد اجرایی فرمان امام)ره(
قالیباف: ستاد اجرایی ثابت کرد مشکل کشور، تحریم نیست

همزمان با آغاز چهاردهمین سال تاسیس بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان امام، آیین بهره برداری از 2۸ 
هزار پروژه اقتصادی در مناطق محروم کشور با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی، 
محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان، امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت، مدیران عامل بنیادها 
و زیرمجموعه های ستاد اجرایی و تعدادی از نمایندگان مجلس در محل نمایشگاه دائمی دستاوردهای 

ستاد اجرایی فرمان امام برگزارشد.
 رئیس مجلس پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی گفت: ستاد اجرایی فرمان امام در 
عرصه هــای مختلف با یک تالش جهادی، نگاه علمی وکاربردی و با همان فرهنگ دوران دفاع مقدس 
فعالیــت میکند.قالیباف بیان کرد: مقام معظم رهبــری فرموده اند که ما 2 بحث مربوط به رفع تحریم 
و خنثی ســازی تحریم را داریم، ولی مبنا و اســاس برای ما در کشور خنثی سازی تحریم است . خنثی 
ســازی تحریم راه رابرای رفع تحریم باز خواهد کرد.وی در ادامه افزود: مجموعه کارهایی که امروز در 
نمایشگاه دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام دیدم، یک نمونه مصداق عینی از این است که چگونه 
خنثی ســازی تحریم را انجام دهیم. رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در بحث کرونا ببینید 
چگونه مجموعه ســتاد اجرایی فرمان امام در کمترین زمان ممکن بیشترین امکانات را فراهم کردند، 
افزود: از یک ماسک ساده تا امروز که موضوع اولین واکسن در حال تست نهایی است، نشان میدهد که 
اگر معتقد به فرهنگ خداباوری و سنت های الهی باشیم و همان باوری که انقالب را به پیروزی رساند 
و همان باوری که در دفاع مقدس آن افتخارات را مردم و شهدا آفریدند، همراه داشته باشیم می توانیم 
اثر تحریم را خنثی کنیم .قالیباف در ادامه گفت: نکته دوم که باید به آن توجه کنیم مردم هســتند و 
یکی از مشکالت این است که مسئوالن ما مردم مان را باور ندارند.وی افزود: در این بازدید هر 4 تحول 
و 4 رکن اساسی شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی را در مجموعه ستاد دیدم. 
در ادامه این مراســم محمد مخبر رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام  اظهــار کرد: به تعبیر مقام معظم 
رهبری باید انقدر قدرتمند و قوی شــویم که طــرف مقابل بفهمد راهی به جز تحمل وجودمان ندارد. 
خوشبختانه بعد از انقالب اسالمی این اتفاق در مولفه های مختلفی رخ داده است و امروز می بینیم که 
حتی ترامپ هم حرف هایی که رئیس جمهورهای قبلی آمریکا مبنی بر گزینه نظامی میزدند را نمی زد.

مخبر افزود: ما در مسائل نظامی قطعا به نقطه بازدارندگی رسیده ایم و به لحاظ نفوذ منطقه ای بی نظیر 
در تاریخ هســتیم، اما امروز در بحث اقتصاد و معیشــت مردم آسیب پذیر هستیم، یکی از مهم ترین و 
راهبردی ترین کارهایی که باید در بودجه اتفاق بیافتد قطع وابستگی به نفت است درحالیکه بودجه ای 

که داده شده تا 43 درصد متکی به نفت است.
مخبر با بیان اینکه این موضوع آثار عجیبی دارد که کمتر به آن نگاه می کنیم، گفت: اولین اتفاقی که در 
افزایش درآمدهای ناشی از منابع طبیعی مانند نفت رخ می دهد، انبساطی شدن تصمیم ها در برنامه ها 
و بودجه های دولت اســت.رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام گفت: نزدیک 300 شرکت دانش بنیان در 
طرح های ستاد مشارکت و پشتیبانی فعال دارند و در بحث کرونا همین شرکت های دانش بنیان کشور 
را نجات دادند و امروز هم واکســنی که در حال ســاخت است، توسط همین شرکت های دانش بنیان 
انجام می شــود.محمد مخبر خبر خوشی هم در خصوص آغاز فاز نخست تست انسانی "اولین واکسن 
ایرانی کرونا  از امروز داد و افزود: باتوجه به کســب مجوز وزارت بهداشــت و طی مراحل موفق تســت 
واکسن، از امروز ثبت نام افرادی که تمایل به مشارکت در مرحله تست نهایی واکسن ایرانی کرونا دارند 
آغاز میشود.وی افزود: عالقمندانی که شرایط سنی و جسمی الزم رادارند میتوانند با مراجعه به سامانه 
4030 دراین پروژه ملی ثبت نام کنند و با آنها تماس گرفته میشــود. مخبر اشــاره ای به سایر اقدامات 
ستاد کرد و گفت: ما قریب به ۸.5 میلیون هکتار زمین دیم داریم و طرحی آماده شده تا از این زمین 
ها 3 برابر برداشت محصول دیم داشته باشیم. این اتفاق در 3 سال میتواند رخ دهد و احتمال موفقیت 
آن ۶0 درصد هســت و امروز در ۶00 هزار هکتار این کار صورت گرفته اســت. اگر این کار انجام شود، 
بالغ بر 5 هزار میلیارد جلوی واردات گرفته می شــود .رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام گفت: زمانی که 
به مردم وصل شــدیم، توانســتیم 151 هزار طرح را با 105 هزار میلیارد تومان ســرمایه و ۶15 هزار 
اشتغال زایی انجام دهیم.گفتنی اســت در ابتدای این مراسم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 

اسالمی از نمایشگاه دائمی دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام بازدید کرد.

2 2

شمخانی:

ایران مصمم به گرفتن »انتقام سخت« 
از عامالن ترور شهید سلیمانی است
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»آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي«  
شماره مناقصه 209909161000006               

شهـــرداري قشـــم

ت دوم
نوب

شهرداري قشم در نظر دارد انجام خدمات پشتیبانی در امور اجتماعی، فرهنگی و اداری خود را از محل اعتبارات داخلی 
شهرداری به شرکتهای واجد الشرایط و دارای مجوز و تائیدیه صالحیت کار از مراجع ذیصالح در انجام امور مربوطه )اداره 
کار و امور اجتماعی( و گواهینامه ایمنی کار، واگذار نماید. لذا بدینوسیله از متقاضیان واجد الشرایط دعوت بعمل مي آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ 1399/09/30 لغایت دوشنبه مورخ 1399/10/08 از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد ایران( اقدام نمایند.
ساير شرايط مناقصه :

- دارابودن توان فنی، تجربی و تخصصی در امور مربوطه.
- برآورد اولیه موضوع مناقصه )در یک سال( مبلغ 11/859/600/000 ریال می باشد.

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 592/980/000 ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار و یا واریز 
نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 1002218601321 نزد بانک شهر مي باشد. 

- مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه شهـرداري قشم تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ  1399/10/20 مي باشد.
** ارسال کلیه اسناد توسط متقاضیان توام از طريق سامانه تدارکات و شهرداری قشم**

- جلسه کمیسیون افتتاح پاکات مناقصه روز یکشنبه  مورخ 1399/10/21 در شهرداری قشم  برگزار خواهد شد.
- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

- به پیشنهادي که پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی)33-99(
 جهت برگزاری مناقصه  تهیه مصالح و اجرای 8500 انشعاب سری در شهرستان های ریگان و گنبکی و روستاهای تابعه 

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

ت دوم
نوب

  شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

    )سهامی خاص(

شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )تهیه مصالح و اجرای 8500 انشعاب سری در شهرستان های ریگان و گنبکی و روستاهای 
تابعه ( به شماره 2099093164000037   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم 
ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است 
مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ  انتشار فراخوان در 

سامانه تاریخ 99/9/29 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: 13/10/99
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : 27/10/99

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه شماره تماس: 31326000-034 شماره فکس:034-33239661 

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

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

کد فراخوان1399.5342شماره مجوز99/10/2تاریخ چاپ نوبت اول450مدت زمان اجرا)روز(

4/850/000/0002099093164000037مبلغ تضمین)ریال(99/10/3تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

آغاز فاز اول تست واکسن ایرانی کرونا 
در ستاد اجرایی فرمان امام)ره(

در آیین بهره برداری از ۲۸هزار پروژه اقتصادی بنیاد برکت مطرح شد:

قالیباف: ستاد اجرایی ثابت کرد مشکل کشور، تحریم نیست


