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روابط عمومی اداره کل اتمین اجتماعی 
استان کرمانشاه

آگهی مزایده 
فروش ماهی پرورشی

روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سبزوار

ت اول
نوب

سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سبزوار در نظردارد حدود 
یک تن ماهی کپوراســتخر ذخیره آب فضای ســبز خود را با قیمت پایه 
250.000 ریال از طریق مزایده عمومی به فروش برســاند متقاضیان 
می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر ودریافت فرم شرایط مزایده به 
امورمالی ســازمان به آدرس ذیل مراجعه و یا باتلفن ذیل تماس حاصل 

فرمایند.
آخرین زمان دریافت پیشنهادات تا روز پنج شنبه مورخه 1400/4/17 

ساعت 12
در  ســبزوار-واقع  شــهرداری  آرامســتانهای  آدرس:ســازمان 
کیلومتر8جاده سبزوار-ســلطان آباد زمان بازگشــایی پاکت پیشنهادها 

روز 1400/04/19 ساعت 10 می باشد.
نوبت اول :  سه شنبه:1400/04/01
نوبت دوم  سه شنبه:1400/04/07

صفحه 2

خـــبـــر
منابعآگاهبهپرستیویخبردادند:

آمریکاازاصراربرعدمانجامتعهداتش
دستبرنمیدارد

آمریکا پس از شــش دور مذاکره کمیســیون برجام در وین، هنوز حاضر به انجام تعهدات خود 
نشده است. 

منابــع نزدیک به مذاکرات در وین به پرس تی وی گفتنــد:  »ایاالت متحده آمریکا کماکان از 
انجام تعهدات خود  برای بازگشــت به برجام و لغو تحریم ها خودداری کرده اســت.« بر اساس 
اطالعاتی که این منابع در اختیار پرس تی وی گذاشــته اند واشــنگتن باید تمامی تحریم های 
ایران را اعم از قانون کنگره و دســتورات اجرایی و مقررات اوفک و خزانه داری و دادگســتری 
و .. را لغو کند که تاکنون حاضر به انجام این کار نشــده اســت. نمونه این تحریم ها دســتورات  
 ISA ،اجرایی ۱۲۹۵۹ و  ۱۳۵۹۹ و  ۱۳۸۷۶ و  ۱۳۹۴۹ رئیس جمهور آمریکا و قوانین کاتســا
و ویزا و قانون میهن پرســتی پاتریوت بخش ۳۱۱  و U Turn دالر است که هنوز هیچکدام از 

آنها لغو نشده است.
 بنابر اطالعات منابع نزدیک به مذاکرات وین، دولت آمریکا هنوز حاضر به لغو تحریم تسلیحاتی 
و لغو دســتور اجرایی ترامپ در این زمینه نشــده اســت. این در حالی است که طبق برجام و 
قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم های تســلیحاتی ایران سال گذشته برداشته شد ؛ اما دولت ترامپ مجددا 

همان تحریم ها را با یک دستور اجرایی باز گرداند. 
همچنیــن آمریکا تاکنون لغو کامل تحریم های نفتی، بانکی، حمل و نقل و ... را به گونه ای که 
نیاز به تمدید های دوره ای نداشته باشد، نپذیرفته است. بنابر اطالعاتی که پرس تی وی کسب 
کرده اســت، آنچه آمریــکا مطرح کرده، صرفا تعلیق و توقف موقــت ۱۲0 روزه و یا ۱۸0 روزه 
تحریم های نفتی، بانکی و ..  اســت ؛ به گونه ای که پس از سپری شدن این دوره زمانی، مجددا 
ایران برای ادامه فعالیت هــای خود نیازمند اخذ موافقت رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. بنابر 
اطالعــات منابع نزدیک به مذاکرات وین، آمریکا هنوز راســتی آزمایی واقعی و -نه صوری - از 

انجام لغو تحریم ها را نیز نپذیرفته است. 
آمریکا همچنین ضمن طرح ایده گام به گام، با لغو یکجای تحریم ها مخالفت کرده است. عالوه 
بــر آن، آمریکا همچنان امکان خروج مجدد از برجــام را رد نمی کند و ضمانتی هم برای عدم 
خروج مجدد از این توافق ارائه نداده است. آمریکا همچنین هنوز درخواست ایران برای تضمین 
عدم اعمال تحریم ضد کشــورمان و عدم استفاده از مکانیســم بازگشت خود به خود تحریم ها 

موسوم به اسنپ بک یا مکانیسم ماشه را نپذیرفته است. 

لغوتحریمها
گاماول

اعتمادسازی
صفحه 5

صفحه 8

االسـالم  حجـت  ریاسـت  بـه  سـیزدهم  دولـت 
سـید ابراهیـم رئیسـی در حالـی بـرای به دسـت 
گرفتـن سـکان اجرایـی کشـور آمـاده می شـود 
کـه همچنـان یکـی از مباحث اصلی در سیاسـت 
چگونگـی  را  کشـور  اقتصـاد  حتـی  و  خارجـی 
سیاسـت گـذاری بـرای لغـو تحریم هـا تشـکیل 
می دهـد چنانـه رئیسـی نیـز در اولیـن نشسـت 
خبـری خویـش نیـز بـر اصـل اقـدام همـه جانبه 

تاکیـد کرده انـد.  لغـو تحریم هـا  بـرای 
حال این سـوال مطرح اسـت که چگونـه می توان 
بـر ایـن مهـم دسـت یافـت بویـژه اینکـه آمریکا 
رسـما اعـالم کرده اسـت که هیـچ ضمانتی مبنی 
بـر عدم خـروج دوبـاره از برجام نمی دهـد و اروپا 

نیـز بر پیـروی از آمریـکا تاکید دارد. 
بـا ایـن شـرایط بـه صراحـت می تـوان گفـت که 
از دولـت  باقـی مانـده  مذاکـره نـه در روزهـای 
دوازدهم و نه در دوران دولت سـیزدهم دسـتاورد 
و کارکـردی بـرای کشـور نخواهـد داشـت و باید 
بـه دنبـال مولفـه ای ورای تکـرار راه بـی ثمـره 
مذاکـره بـود. حـال ایـن سـوال مطـرح اسـت که 
راهـکار نهایـی تحقـق ایـن مهم چیسـت؟ پاسـخ 
اخیـر  روزهـای  تحـوالت  در  را  سـوال  ایـن  بـه 

کشـور می تـوان یافـت. 
برگـزاری  در  ایـران  ملـت  حماسـه  نخسـت 
بـود.  خـرداد   ۲۸ جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
نکتـه مهـم در این انتخابـات آن بود کـه معاندان 
خارجـی و عقبـه داخلـی آن در فضایی رسـانه ای 
و تبلیغاتـی گسـترده بـا ادعـای تحریـم انتخابات 
بـرآن بودنـد تـا مانـع حضور مـردم پـای صندوق 
و  همدلـی  آنکـه  مهـم  نکتـه  شـوند.  رای  هـا 
یکپارچگـی مسـئوالن برای تشـویق مـردم جهت 
حضـور در انتخابـات و بصیرت و موقعیت سـنجی 
ملـت ایـران برای خلق حماسـه حضور ، شکسـت 
سـناریوی تحریـم انتخابات را رقـم زد. به عبارتی 
دیگـر می تـوان گفـت که پیونـد و همدلـی میان 
مسـئوالن و مـردم کـه تجلـی آن حضـور مـردم 
در میـدان بـوده زمینـه سـاز شکسـت سـناریوی 
معانـدان ملـت ایران و نظام اسـالمی بوده اسـت. 
لغـو  راهـکار  بـاب  در  دیگـر  نکتـه  آنکـه  دوم 
می تـوان  آمریـکا  اخیـر  رفتـار  در  را  تحریم هـا 
مشـاهده کـرد. دولتمـردان آمریـکا اخیـرا اعـالم 
کرده انـد کـه تحریـم هـا و محدودیت هـا بـرای 
تامیـن ماکـس و واکسـن کرونـا را برداشـته اند. 
آنها با برجسـته سـازی این اقدام در حالی سـعی 
دارنـد تـا آن را گامـی مثبـت بـرای بـه نتیجـه 
ازای  در  و  داده  نشـان  ویـن  رسـیدن مذاکـرات 
آن طلـب امتیازاتـی نظیـر عـدم تضمیـن کتبـی 
گرفتـن ایـران از آمریـکا و اروپـا برای عـدم تکرار 
خـروج و بدعهـدی در برجـام و نیـز عـدم اجرای 
راسـتی آزمایـی صحـت لغـو تحریم هـا را داشـته 
باشـند امـا نگاهـی واقـع بینانـه دلیلـی دیگـر را 
بـرای لغـو ایـن ممنوعیت هـا آشـکار می سـازد. 
ایـن لغوهـا در شـرایطی صـورت گرفته اسـت که 
ایـران در تولیـد ماسـک و اخیـرا نیـز در تامیـن 
و تولیـد واکسـن کرونـا بـه خودکفایی رسـیده و 
نـام ایـران در جهـان بـه عنوان سـازنده واکسـن 
طنیـن انداز شـده اسـت. در اصل تسـلیم نشـدن 
ایـران در برابـر تحریم هـا و اقـدام عملـی آن در 
خنثـی سـازی تحریم هاسـت کـه آمریـکا را وادار 
بـه چنیـن اقدامـی کـرده اسـت که خود سـندی 
بـر پیـروزی اراده ملـت ایـران در برابر تروریسـم 

اقتصـادی و علمـی آمریـکا می باشـد. 
بـا توجـه بـه ایـن مولفه هـا می تـوان گفـت کـه 
گفتمـان جدیـد مذاکـره می توانـد بـر دو اصـل 
اسـتوار باشـد از یـک سـو پیونـد میـان ملـت و 
مسـئوالن در حـل مشـکالت کشـور و از سـوی 
دیگـر رسـیدن بـه خودکفایـی درونـی در حـل 
مشـکالت و بـه عبارتـی خنثـی سـازی تحریم ها 
بـه  را  برجـام  دیگـر  نهایـت طرف هـای  در  کـه 
سـاخت.  خواهـد  وادار  تحریم هـا  نهـادن  کنـار 
حقیقـت آن اسـت کـه غـرب بـر دو اصـل ایجـاد 
شـکاف میـان مردم و مسـئوالن یا همـان کاهش 
نیـز  و  اسـالمی  جمهـوری  اجتماعـی  سـرمایه 
تحریم هـا دل  بـا  ایـران  اقتصـاد  شکننده سـازی 
بسـته اسـت و مذاکـرات برجامـی نیـز بیـش از 
آنکـه بـرای توافق کردن باشـد بـرای خرید زمان 
و گرفتار سـازی اقتصاد ایران در وضعیت شـرطی 
اسـت، لـذا راهکار پایـان دادن به ایـن وضعیت از 
یـک طـرف همدلـی و اعتماد متقابل مسـئوالن و 
از طـرف دیگـر تکیه برداشـته های درونـی بویژه 
جوانـان ایـران زمین در حل مشـکالت اسـت که 
در نهایـت طرف هـای برجامـی بـه لغـو اجبـاری 

تحریم هـا وادار خواهـد سـاخت.

گفتمانجدیدمذاکره

سرمقاله

شرایط تغییر خواهد کرد
اتحادیهاروپاخواستاراستمراررئیس جمهور منتخب در نخستین نشست خبری:

مذاکراتبادولتجدیدایرانشد

چراآتشنشانان
شهیدمحسوب
نمیشوند؟

صفحه 3

 آقای رئیسی 
معجزه نمی خواهیم 

 فقط امید را 
زنده نگهدار!

بیمهسختوزیانآوربودن
شغلآتشنشانیدرنوبتبررسی

صفحه 6

 انتخابات منطقه ای در فرانسه 
با حضور 32 درصد واجدین شرایط و ناکامی مکرون برگزار شد

شکسته شدن رکورد عدم مشارکت


