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تــاش آمریــکا و همپیمانانــش بــرای تصویب 
قطعنامه در شــورای حکام آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی برای آن اســت تا  ایران را وادار کند 
که به زیاده خواهی های غرب در جریان مذاکرات 
وین تن دهد. در حالی که جمهوری اسامی ایران 
بیشترین همکاری ها را با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی داشــته اســت اما مدیر کل این آژانس در 
خوش خدمتی همیشگی سازمان های بین المللی 
به اربابان خود، ادعا کرده که ایران از ســه مکان 

خود گزارش کامل به آژانس نداده است.
مدیر کل آژانس در چند سفری که به ایران داشته 
بارها با حسن نیت ایران روبرو شده اما نشان دادن 
حســن نیت و روی خوش به آژانس باعث نشد تا 
آمریکا و اروپا دســت از زیاده خواهی، کارشکنی 

و دشمنی علیه جمهوری اسامی ایران بردارند.
پیش بینی هم می شــد که سیاست طرف مقابل 
نوعی تلف کردن وقت باشد تا بتواند زمان بخرد.در 
این میان نقش البی صهیونیســتی را نباید نادیده 
گرفــت، در حالی که ایرانــی خواهان حل و فصل 
مســائل هسته ای خود است که ساخته و پرداخته 
ذهن پلید اســرائیل و منافقین است،  آنها در صدد 
آن هستند تا توافقی به دست نیاید و پرونده ای که 

به دروغ علیه ایران تشکیل شده مختومه نشود. 
اکنون که شــورای حکام قصــد دارد قطعنامه ای 
علیــه ایران صادر کند، هر چنــد این قطعنامه ها 
قدرت اجرای و عملیاتی شــدن ندارد،  جمهوری 
اســامی ایران نیــز در صورت صــدور قطعنامه 
پاســخ های الزم را در دســت دارد تا از آنها برای 
مقابله با چنین دسیســه های بهره ببرد. روسیه و 
چین با اقدام غرب علیه ایران برای صدور قطعنامه 
مخالفند و نشســت هایی که در این چند روز قرار 

است برگزار شود پرچالش و پر تاش می دانند. 
شورای حکام آژانس در وین جلسه خود را از روز 
گذشــته آغاز کرد، محور این جلســه ایران است 
زمزمه هایی از صدور قطعنامه علیه ایران از سوی 
شــورای حکام به گوش می رســد کــه بانی آن 
کشورهای غربی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه 

و آلمان هستند.
مذاکرات برجامی ایــران و 4+1 در حالی با وقفه 
همراه شــده اســت که دلیل آن زیــاده خواهی 
هــای آمریکا و اروپا اســت و اکنون که یک وقفه 
نســبتاً طوالنی در مذاکرات ایجاد شده، آمریکا و 
همپیمانانش قصد دارند در شــورای حکام آژانس 
بین الملل انــرژی اتمی قطعنامه ای را علیه ایران 
صــادر کنند. ایــن در حالی اســت که جمهوری 
اســامی ایــران نهایت همــکاری را بــا آژانس 

بین المللی انرژی اتمی داشته است.
اگر شورای حکام قطعنامه ای را علیه ایران تصویب 
و صادر کند، می توان تعبیر کرد که آخرین میخ 
بــه تابوت برجام کوبیده خواهد شــد، میخی که 
آمریکا و کشــورهای عضو تروئیــکای اروپایی آن 
را با چکش خود خواهند زد. جمهوری اســامی 
ایران نیز هشــدارهای جــدی و الزم را به طرف 
های مقابل داده اســت. ایران پاسخ های قاطعی 
در اخیتار دارد که در صــورت صدور قطعنامه از 
آنها بهره خواهد برد. اگــر آمریکا و اروپا خواهان 
دفن برجام با تابوتی هســتند که خودشان تهیه 
کرده انــد،  قطعنامه را صادر کنند، اما اگر خواهان 
ادامه مذاکرات برای رســیدن به یک توافق خوب 
که منافــع همگان را تأمین کند،  باید دســت از 

پیگیری قطعنامه بردارند.
آمریکا از برجام خارج شــده و در این زمینه هیچ 
حقی بــرای اظهار و اعمال نظر نــدارد،  اروپا نیز 
صوری در برجام باقی است و در این میان روسیه 
و چین تنها کشــورهایی هســتند کــه به توافق 
هســته ای پایبند بوده اند. ایران نیز پایبندی خود 
را اثبات کرده و اکنــون که پس از خروج آمریکا 
از توافــق اقداماتی را در جهــت صیانت از حقوق 
هســته ای خود انجام داده متهــم به نقض برجام 
می شــود. این اتهامات در حالی اســت که نابود 
کننده توافق هســته ای آمریکا است و اروپا نیز در 

تبعیت از آن تعهدات خود را زیر پا گذاشت.
جمهوری اســامی ایران توانســته اســت تأثیر 
تحریم ها را به حداقل برساند،  سیاست خنثی سازی 
و بی اثر کردن تحریم های غرب،  راهبرد درســتی 
بود که از ســوی رهبر انقاب پیگیری شد و این 
راهبرد جواب داده اســت. مسئله ای که حتی به 
تأیید کارشناسان و مســئولین کشورهای تحریم 
کنند نیز رسیده است. ایران لغو تحریم ها را برای 
آن پیگیری می کند که به منابع مالی خود دست 
یابــد و از چنگ دزدانی که اموال ایران را مصادره 
کرده اند خارج کند. نمونه آن دزدی نفتی آمریکا 
که یونان عامل آن بود و باعث شد تا ایران نیز دو 

نفتکش یونانی را مصادره کند.
در هــر صورت قطعنامه شــورای حــکام نه تنها 
کمکی به وضعیت مذاکرات برجامی نخواهد کرد 

بلکه باعث نابودی آن خواهد شد.

میخ شورای حکام بر تابوت برجام!

پیام تسلیت رهبر انقالب:

 سالمت نفس و فروتنی 
از صفات مرحوم دعایی بود
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ــر ــبـ خـ

زیاده خواهی فرا پادمانی گروسی در نشست شورای حکام تکرار شدسرمقاله

صفحه 5

سناتور روس فاش کرد:

اطالعات جدید از آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا در نیجریه
ســناتور روس فاش کرد: مــا اطاعات کاما جدیدی از فعالیــت آزمایش های بیولوژیک 

آمریکا در نیجریه دریافت کرده ایم.
پس از افزایش موارد ابتای به آبله میمون، روســیه برای اولین بار از ۶ آزمایش بیولوژیک 
آمریکا در کشور آفریقایی نیجریه خبر داد. کنستانتین کوساچوف سناتور روس فاش کرد: 
مــا اطاعات کامًا جدیدی از فعالیت آزمایش هــای بیولوژیک آمریکا در نیجریه دریافت 
کرده ایم. وی افزود: در ابتدا صحبت از چهار آزمایشگاه می شد اما بعدها مشخص شد که 
شمار آزمایشــگاههای شش آزمایشگاه است. سناتور روس تاکید کرد: سئواالت و ابهامات 
زیادی درباره ماهیت فعالیت این آزمایشــگاهها وجود دارد. رای الیوم در ادامه آورده است: 
اخیراً پزشــکان با مواردی از آبله میمون در کشــورهای مختلف اروپایــی و نیز آمریکا و 
استرالیا روبرو شده اند. شیوه سرایت این بیماری برای متخصصان نامشخص است و برخی 
از کارشناســان بر این باورند که آبله میمون ابتدا از نیجریه شروع شده است. وزارت دفاع 
روســیه اوایل خرداد ماه جاری اعام کرده بود: دســت کم 4 آزمایشگاه بیولوژیکی ایاالت 
متحده در نیجریه وجود دارد. آبله میمون از آزمایشــگاه های بیولوژیکی آمریکا در نیجریه 
پخش شده اســت.بر این اساس، مسکو از سازمان بهداشت جهانی )WHO( می خواهد تا 
فعالیت های مراکز تحت حمایت مالی ایاالت متحده در این کشــور )نیجریه( را مورد بحث 
و بررســی قرار دهد. همچنین در ماه مارس نیز وزارت دفاع روســیه فاش کرد که آمریکا 
بیش از ۲۰۰ میلیون دالر برای بهره برداری از آزمایشگاه های بیولوژیکی در اوکراین هزینه 
کرده است. به گفته ارتش روسیه، صندوق سرمایه گذاری »هانتر بایدن« پسر »جو بایدن« 

رئیس جمهور آمریکا، در تأمین مالی این برنامه مشارکت داشته است.

صالح آبادی:

بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم
رئیــس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه از همه ظرفیت های بانــک مرکزی برای برقراری 
آرامش در بازار ارز اســتفاده می کنیم، گفت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ 

کشور داریم.
علی صالح آبادی   درباره نوســان بازار ارز و چگونگی مدیریت آن اظهار داشــت: بیشترین 
ذخیره ارزی اسکناســی را در تاریخ کشــور داریم بنابراین از نظــر برقراری تعادل عرضه 
و تقاضا در بازار ارز مشــکلی نداریم و » از همــه ظرفیت های بانک مرکزی برای برقراری 
آرامش در بازار ارز « اســتفاده می کنیم. وی ادامــه داد:  تاش داریم افرادی که در بحث 
ارز تقاضای واقعی دارند، در بازار نیما و تشــکل ارزی پوشش کامل داده شوند. رئیس کل 
بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است به زودی منتشر 
شود چقدر است؟ اظهار داشت: این اوراق ارزی در قالب پروژه ای است یعنی نخست پروژه 
تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می شود.  صالح آبادی با اشاره 
به مشخص بودن زمان پروژه ادامه داد: زمان معموال دو یا سه سال است و سررسید اوراق 
بســته به پروژه ای که تعریف می شود، خواهد بود. تأمین به شکل ارزی است یعنی تأکید 

می شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود.

کشف ۳ پیکر جدید در متروپل

تعداد جان باختگان به ۴۱نفر افزایش یافت
فرماندار  آبادان گفت: با خارج کردن پیکرهای ســه جان باخته دیگر از زیر آوار و شناسایی 

هویت آنها تعداد جان باختگان حادثه متروپل به 41نفر افزایش یافت.
به گزارش تسنیم احســان عباس پور در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  با تاش گروه های 
جســت وجو هویت پیکر ســه نفر دیگر از شــهروندان حادثه متروپل که از زیر آوار بیرون 
کشیده شده بود شناسایی شد. ســخنگوی حادثه ساختمان متروپل آبادان اظهار داشت: 
تــاش برای یافتن پیکرهای احتمالی زیر آوار توســط گروه های امدادی حاضر در میدان 
ادامــه دارد. فرماندار ویژه آبادان با بیان اینکه پزشــکی قانونی مرجــع اعام آمار نهایی 
جان باختگان حادثه متروپل اســت، گفت: آمار اعامی از سوی پزشکی قانونی بافاصله از 

طریق رسانه های موثق در اختیار مردم قرار می گیرد.

 هشدار تهران به بانیان 
قطعنامه ضد ایرانی

 آتشی که 
هرگز خاموش نشد!

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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آگهي تجدید مناقصه

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران 

ت اول
نوب

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران 

اداره کل راه و  شهرسازی استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذيل  از طريق 
تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه  برگزاري  مراحل  کليه  نمايد.  برگزار  دولت  الكترونيكي  تدارکات  سامانه 
الكترونيكي دولت )ستاد(  از طريق درگاه سامانه تدارکات  پاکت ها  بازگشايي  و  ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
 ، انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي     www.setadiran.ir آدرس  به 

مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي راه جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع کار در راه و ترابري 
)حمل و نقل( الزامي است.

 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1401/03/12
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :                   ساعت14/00                        مورخه   1401/03/24
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :                                             ساعت 14/00                       مورخه    1401/04/05
زمان بازگشايي پاکت ها :                                                ساعت 08/00                        مورخه   1401/04/07

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي 
الف : 

 آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي       تلفن   33363904  -011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس :   021-41934 

دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768
نوبت اول 1401/3/17 ، نوبت دوم 1401/3/18

اين آگهي همزمان در سايت iets.mporg.ir نيز درج گرديده است

مبلغ برآوردپروژهردیف
)به ریال(

مبلغ ضمانت نامه
)به ریال(

شماره فراخوان 
ستاد ایران

23,836,539,7951,192,000,0002001003377000014تکمیل پل ورودی شهرک صنعتی سلمانشهر1

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در کنفرانس خبری امروز دوشنبه 
و پس از نشست شورای حکام این آژانس، ضمن طرح ادعاهای قبلی گفت 

که هرگونه قطعنامه در قبال ایران به تصمیم همه اعضاء بستگی دارد.
به گزارش مهر، »رافائل گروسی« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در کنفرانس مطبوعاتی خود پس از نشســت شورای حکام اعام کرد که 
وی نقشی در هرگونه قطعنامه برضد ایران ندارد چرا که این مسئله توسط 
اعضا تصمیم گیری می شود. گروسی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی 
بر اینکــه آیا آژانس نگران اقدام متقابل ایران در قبال قطعنامه شــورای 
حکام نیســت، گفت: من بر این باورم که کاهش همــکاری بین ایران و 
آژانس به نفع کسی نیست. گروسی افزود: برخاف، براساس آنچه پیشتر 

گفتم، این مســئله به عنوان یک یادآوری بــرای ایران، ما و همه خواهد 
بــود که واقعا نیاز داریم در مورد مســائلی که برای زمانی طوالنی مطرح 
بوده اند، به ارائه توضیحات بپردازیم. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در 
رابطه با اینکه معموال در ایام نزدیک به برگزاری نشســت شورای حکام، 
مدیرکل آژانس به تهران سفر می کرد، اما این بار به سرزمین های اشغالی 
سفر کرده اســت و آیا این مسئله پیامی خاص محسوب می شود، گفت: 
خیر، هیچ گونه پیامی در کار نیســت. مدیرکل آژانس ادامه داد: البته این 
را بگویــم که این بار مقامات ایرانی از من دعوت به عمل نیاوردند. بر این 
باورم که می توانســتم قصد خود برای سفر به تهران را نشان دهم، اما در 

این مرحله ما یک پروسه را تکمیل کرده ایم.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

کاهش همکاری ایران و آژانس به نفع هیچ کس نیست

اقدام عجیب دولت در افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح
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