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اروپایی ها همچنان با مهره »کندی مذاکرات« 
در وین سنگ اندازی می کنند 

تئاتر شهر در تسخیر 
 مواد فروشان 

و رماالن 

چرا عده ای از 
خنثی سازی 
تحریم ها 
ناراحتند!؟
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صفحه 3

رئیس جمهور پس از ورود به تهران به مناطق سیل زده رفت

از مسکو تا کرمان
مذاکرات میان جمهوری اســامی ایــران و گروه 4+1 
در وین بــا محوریت لغو تحریم هــا در حالی در جریان 
اســت که یکی از مباحث مهــم و مطالبه ایران تضمین 
دادن طرف های غربی اســت. این ضمانــت با محوریت 
تکــرار نشــدن بدعهدی ها و خروج بی مســئوالنه طرف 
مقابــل از برجام در حالی مطرح می شــود که نکته مهم 
در این زمینه ضمانت دادن غرب مبنی بر پایان دادن به 
تحریم های غیر مستقیم است. مروری بر کارنامه غربی ها، 
بیانگر این حقیقت اســت که غرب با ابزار رسانه و جنگ 
تبلیغاتی، تحریم  پنهانی را علیه ایران اجرا کرده است که 
گاه خسارت ها و پیامدهای آن بسیار بیشتر از تحریم های 
مکتوب و اعامی بوده اســت. این بعد از تحریم در چند 

محور قابل ارزیابی است از جمله : 
بخشــی از این طراحی، ایران هراســی هســته ای است 
چنانکه در طول این ســالها محافل سیاســی، نظامی و 
امنیتی و حتی اقتصادی غرب بعاوه برخی کشــورهای 
عربی در کنار رژیم صهیونیســتی در کنار رسانه هایشان 
همواره ادعای تهدید هسته ای بودن ایران را مطرح کرده 
اند. واژگانی همچون نگرانی آژانس از فعالیت هســته ای 
ایران، آمادگی غرب برای گزینه نظامی در صورت رویکرد 
ایران به بمب هسته ای، نگرانی کشورهای منطقه از توان 
هســته ای ایران و.... نمودی از این واژگان تبلیغاتی برای 

ایران هراسی هسته ای بوده است.
دوم آنکه ادعاهای واهی حقوق بشری از دیگر ابعاد ایران 
هراسی صورت گرفته است.  معرفی گزارش ویژه حقوق 
بشــر در شــورای حقوق بشــر در امور ایران و ادعاهای 
ســاختگی در باب زندگی اقلیت هــای دینی در ایران و 
یا اعدام ها و وضعیت زندانیــان در ایران و... از نمودهای 
این ایران هراســی است که با هدف ایجاد فضای یاس و 
ناامیدی در داخل ایران و هراس افکنی از نظام اســامی 

در عرصه جهانی صورت می گیرد.
ســوم آنکه در حالی جمهوری اسامی بیشترین نقش را 
در حمایت از آوارگان جنگ های تحمیلی به منطقه نظیر 
مردم افغانســتان و عراق داشته و با حضور مستشاری در 
عراق و سوریه جهت مبارزه با تروریسم بیشترین فعالیت 
را نموده است و با حمایت از مقاومت ملت ها برای آزادی و 
استقال آنها تاش نموده که غرب در جنگ رسانه ای برآن 
بوده تا ایران را تهدید امنیت منطقه و جهان معرفی نماید. 
چهارم  آنچه غرب در آنچه جنگی رسانه ای می توان نامید 
همواره به دنبال شرطی ســازی اقتصاد ایران بوده است. 
واژگانی همچون دارایی های ایران آزاد می شود یا نمی شود، 
اقتصاد ایران با لغو تحریم ها هم درست نمی شود، تاثیرات 
مذاکــرات آینده بر اقتصاد ایــران و... نمونه هایی از جنگ 
رسانه ای غرب برای شرطی سازی اقتصاد ایران بوده است 

که نوعی خود تحریمی را به همراه داشته است. 
مجموع این رفتارها در چارچوب ایران هراسی و  شرطی 
ســازی اقتصاد ایران دارای یک هدف واحد بوده است و 
آن جلوگیری از رویکرد سایر کشورها به روابط اقتصادی 
و تجاری و ســرمایه گذاری در ایران بوده اســت. نکته 
اساســی آن اســت که حتی اگر مذاکــرات وین به لغو 
تحریم ها و راســتی ازمایی این لغو منجر شــود تا زمانی 
که غرب به رویکرد ایران هراســانه و یا به عبارتی جنگ 
رســانه ای ادامه می دهد عما فضای لغو تحریم ها بویژه 
برای مراودات سرمایه گذاری با مشکل همراه خواهد بود 
و حتی می توان گفت که غرب تحریم های روی کاغذ لغو 

کرده را در وادی جنگ رسانه ای اجرا می سازد. 
غرب بایــد بداند کــه دوران دور زدن لغــو تحریم ها و 
تعهــدات برجامی با اجــرای جنگ رســانه ای یا همان 
تحریم های غیر مســتقیم، به پایان رسیده است و  پایان 
دادن به جنگ ایران هراسانه بخشی از  ضمانت غرب در 
مذاکرات و البته بخشی از راستی آزمایی لغو تحریم ها از 
سوی ایران است و آنها نمی توانند از این مهم شانه خالی 
کند.  در همیــن حال باج خواهی با ادعــای لغو فروش 
نفت نیز از مولفه هایی اســت که غرب باید به فراموشی  
بسپارد چنانکه چین رسما از خرید بیش از چهار میلیون 
بشــکه نفت از ایران خبر داد و دبیر شورای عالی امنیت 
ملی ایران نیز عنوان کرده اســت  که فروش نفت ایران و 
بازگشت پول آن به شرایط مناسب و غیر قابل بازگشتی 
رسیده اســت و نمی شــود برای امتیازگیری، قول رفع 

تحریمی را داد که بی اثر شده است.

دور زدن ممنوع
سرمقاله

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم غفوری
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آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي (

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

ت اول
نوب

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان البرز

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات 
و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد. 

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مناقصات عمومی مذكور را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد 
.كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ,مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای 
الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه عمومی  از سايت ساعت 8 صبح  روز چهارشنبه  تاريخ  1400/10/29 
لغايت ساعت 14 مورخ 1400/11/6 و  مهلت زمانی ارائه  پيشنهاد اسناد )بارگذاری پاكات الف/ب/ج( تا ساعت 14 مورخ 1400/11/18 می باشد.زمان بازگشائي 
پاكات:ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه 1400/11/19 می باشد . ) اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه 
: آدرس: كرج-اتوبان كرج-قزوين جنب امام زاده طاهرشماره تماس34184000 - 026 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و 
هرگونه مشكل در بارگذاری اسناد : مركز تماس 1456 پايگاه اينترنتی: www.alborz.rmto.ir   و سامانه كشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرايی 

www.bazresi.ir   )حضور يک نماينده شركت  با داشتن معرفی نامه در  جلسه بالمانع است (
شناسه آگهی 1264272

نوبت اول 1400/11/2، نوبت دوم 1400/11/3

برآورد موضوع مناقصهردیف مبلغ 
)ریال(

تضمین  مبلغ 
صالحیت شماره مناقصات)ریال(

موردنیاز
مدت اعتبار 
پیشنهادات

پل 1 اطالعاتی  تابلوهای  نصب  و  تهيه  مناقصه 
حداقل رتبه 5 راه 24,991,683,9241,249,584,1962000004224000075فرديس و پل كالک

سه ماهو ترابری

نظرآباد 2 روستايی  مسيرهای  بهسازی  مناقصه 
حداقل رتبه 5 راه 16,210,431,193810,521,5602000004224000076)محور خودرو به احمدآباد-تنكمان(

سه ماهو ترابری

های 3 راه  آسفالت  گيری  لكه  و  روكش  مناقصه 
حداقل رتبه 5 راه 11,476,258,028573,812,9012000004224000077روستايی شهرستان چهارباغ

سه ماهو ترابری

خيز 4 حادثه  نقاط  حذف  و  اصالح  مناقصه 
حداقل رتبه 5 راه 10,343,149,212517,157,4612000004224000078شهرستان فرديس

سه ماهو ترابری

روستايی 5 های  راه  آسفالت  روكش  مناقصه 
حداقل رتبه 5 راه 18,726,190,412936,309,5212000004224000079شهرستان ساوجبالغ)تهراندشت(

سه ماهو ترابری

راه 6 آسفالت  روكش  و  سازی  ايمن  مناقصه 
حداقل رتبه 5 راه 15,517,606,941775,880,3472000004224000080تنكمان به سپهر

سه ماهو ترابری

سومین رزمایش مرکب ایران، چین و روسیه 

یک رزمایش و چندین پیام


