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طــی روزهــای اخیر بار دیگــر غرب با ابــزار آنچه 
نهادهای حقوق بشر نامیده می شود به پرونده سازی 
علیه جمهوری اســامی ایران پرداخته اســت و با 
این ادعا نیز به دنبال توجیــه تحریم ها و رفتارهای 
خصمانه علیه ایران اســت. اخیــرا آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل در گزارشی وضعیت حقوق بشر 
در ایران را مورد انتقاد قرار داد. همزمان رابرت مالی 
نماینــده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با انتشــار 
یک توئیت از عملکرد کارشناســان ســازمان ملل، 
به ویژه گزارشــگر حقوق بشر در ایران قدردانی کرد. 
همزمان رســانه های معاند از جمله فارسی زبانان در 
ابعاد گسترده ای به پردازش گزارش ادعایی گوترش 
پرداخته و بر آن بوده اند تا با تحلیل ها و گزارش های 
متعدد بر آن صحه گذاشــته و افکار عمومی را علیه 
ایران تحریک نماینــد. این نوع بازیگری گوترش در 
زمین غرب در حالی صورت گرفته است که وی هیچ 
اشــاره ای به تحریم های ضد انســانی علیه ایران که 
خانم »آلنا دوهان«، گزارشــگر ویژه سازمان ملل در 
امر بررســی آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه به 
آن اذعان کرده، نداشته است. گوترش به اقدام غرب 
در اوج بحــران کرونا که از ورود دارو و واکســن به 
ایران جلوگیری می کردند اشــاره ای نکرده و با این 
رفتار بــه تطهیر چهره غرب و پنهان ســازی چهره 
ضد انســانی آنها پرداخته است. وی هیج اشاره ای به 
ترور دانشمندان هسته ای و خرابکاری در تاسیسات 
هسته ای ایران توسط آمریکا و صهیونیست ها و ترور 
17 هزار ایرانی به دســت منافقین نداشته است و از 
آن باالتر اینکه گزارش خود را بر اساس اسناد ادعایی 

آنها تدوین کرده است. 
البته گوترش اشاره ای نکرد که چرا تاکنون در قبال 
قتل عام 150 هزار کودک بومی توســط دولتمردان 
کانادا و هزاران کودک بومی در آمریکا سکوت کرده 
و هیــچ اقدامی برای مطالبات بومیان این کشــورها 
صورت نداده اســت. وی نگفته است که چرا در برابر 
آوارگی و گرســنگی میلیون ها یمنی و فلســطینی 
سکوت و حتی غذا و داروی فاسد برای آنها از سوی 
ســازمان ملل ارسال شده اســت. آقای گوترش در 
حالی ژست بشر دوســتی گرفته که او تاکنون هیج 
اقدامی برای تشکیل کمیته ای مستقل برای بررسی 
جنایاتی که علیه رنگین پوستان در آمریکا صورت و 
ساالنه بیش از هزار نفر به دست پلیس قتل عام می 
شوند صورت نداده اســت. اقای گوترش اشاره ای به 
این نداشــته است که چرا از محکوم سازی و اقدامی 
قهری علیــه انگلیس به جرم اخــراج پناه جویان به 
رواندا خــودداری کرده و اکنون نیــز در برابر رفتار 
غیر انســانی انگلیس با این پناه جویــان که از پابند 
الکترونکی برای محدود سازی آنها همچون مجرمان 

زندانی استفاده می کند، سکوت کرده است. 
گوترش در حالــی ادعای ضد ایرانــی مطرح کرده 
است که این گزارش »کپی و پیست کردن ادعاهای 
بی اساس و سرهم بندی شده جاوید رحمان گزارشگر 
به اصطاح ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران« است 
که وی نیز منبع اطاعاتی اش رژیم صهیونیســتی، 
آمریــکا و منافقینی معلــوم الحال هســتند که با 
دروغ هایشان به رسوایی این نهادهای مدعی حقوق 
بشــر دامن زده و البته سران غرب را نیز با اطاعات 
نادرســت خود به انحراف و رفتارهای غیر اصولی و 

غیر منطقی سوق می دهند. 
در ایــن میــان در باب چرایی ارائــه چنین گزارش 
مغرضانــه ای در مقطع کنونــی می توان رد پای یک 
جانبه گرایی و زیاده خواهی های غرب را مشــاهده 
کــرد که بــرای تحمیل زیــاده خواهی هــای خود 
بــه ایران به هر ابــزاری چنگ می زننــد حال آنکه 
 مقاومت منطقی ایران این رویکرد را با ناکامی همراه 

ساخته است. 
پرونده ســازی و اعمال فشــار با ابزارهای حاشیه ای 
رویکردی اســت که غرب همــواره در عرصه جهانی 
اجرا کرده اســت چنانکه با ناکام ماندن طرح اعمال 
فشــار در مذاکرات وین برای تســلیم سازی ایران، 
این رویــه در ابعاد جدیدی اغاز شــد. ایجاد فضای 
غبارآلــود در عرصه داخلی ایران با موج ســواری بر 
مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم در برخی شهرها 
با هوچی گری های رســانه های فارسی زبان بیگانه و 
عقبه غرب گرای داخلی آنها بخشــی از این طراحی 
بود در حالی که همزمان رویکرد جهانی علیه تهران 
را نیز تشــدید کردند. از یک ســو گروسی مدیر کل 
آژانس در خودفروشــی آشــکار با نادیــده گرفتن 
همکاری های گســترده ایــران گزارشــی مغرضانه 
صادر کرد تا زمینه ســاز صدور قطعنامه در شورای 
حکام علیه ایران باشــد. اکنون نیز بــا ناکام ماندن 
این پروژه، سناریوی پرونده سازی در شورای حقوق 
بشر و ســازمان ملل را در پیش گرفته اند حال آنکه 
تهران تاکید دارد که بر سر حقوق ملت ایران معامله 
نخواهد کرد و همچنان بر خطــوط قرمز مذاکراتی 
خویش یعنی لغو کامل تحریم ها، راستی آزمایی این 
لغو و تضمین غرب مبنی بر تکرار نشــدن بدعهدی 
های گذشــته تاکید دارد و غرب نیز جز تن دادن به 
این اصول گزینه ای در پیش نخواهد داشــت و مشق 
سراســر غلط گروســی ها و گوترش ها و امثالهم نیز 

نمی تواند تغییری در این اصل ایجاد نماید. 

مشق سراسر غلط
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در مراسم افتتاح 3 خوابگاه جدید دانشجویی توسط ستاد اجرایی فرمان امام مطرح شد:

 سرمایه گذاری 650 میلیارد تومانی 
برای ساخت 15 خوابگاه دخترانه 

به همت بنیاد 15 خرداد ســتاد اجرایی فرمان امام ســه خوابگاه دانشــجویی دخترانه به 
بهره برداری رسید.

.صبح دیروز در سالگرد شهادت دکتر چمران در مراسمی با حضور سرپرست ستاد اجرایی 
فرمان امام، وزیر علوم،تحقیقات و فناوری و مدیرعامل بنیاد 15 خرداد و همچنین با حضور 
پدر شهید احمدی روشن ســه خوابگاه دانشجویی دخترانه در استان های خراسان شمالی، 
مرکزی و خراســان جنوبی به بهره برداری رسید و تحویل وزارت علوم شد. عارف نوروزی، 
سرپرســت ستاد اجرایی فرمان امام دراین مراســم گفت: تاکنون 10 خوابگاه دانشجویی 
دخترانه توسط بنیاد 15خرداد در سراسرکشور ساخته شده که این تعداد تا پایان سال به 
15 خوابگاه میرســد.عارف نوروزی افزود: ظرفیت این خوابگاه ها ۳۲50 دانشجو و در 7۴ 
هزارمترمربع بناشده که برای آنها درمجموع ۶50 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

وی افزود: پس از واگذاری بنیاد 15 خرداد به ســتاد اجرایی فرمان امام ، سیاست ساخت 
و تجهیز خوابگاه های دانشــجویی برای دانشــگاه های زیرمجموعــه وزارتخانه های علوم 
و بهداشــت را با جدیت دنبال کردیــم و درآینده برای تجهیز خوابگاه هــا نیز اقدامات و 
برنامه های گســترده ای داریم. سرپرست ســتاد اجرایی فرمان امام خاطرنشان کرد:بنابر 
تأکید مقام معظم رهبری و توجه ویژه ســتاد اجرایی به بحث تشــویق ازدواج و تســهیل 
فرزندآوری به خصوص برای دانشــجویان، درکنار اقدامات تشویقی و ارائه تسهیات برای 
زوج های دارای سه فرزند به باال، در تکمیل خوابگاه  متأهلین دانشجویی هم به وزارت علوم 

کمک خواهیم کرد و سهم خودمان را دراین زمینه ادا میکنیم.
نوروزی ادامه داد: معتقدیم هزینه کردن دربخش ایجاد عدالت آموزشــی و تسهیل شرایط 
تحصیل فرزندان این ســرزمین به ویژه در مناطق کم برخوردار ، سرمایه گذاری درازمدت 
برای کشــور اســت.وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز درادامه این مراســم با گرامیداشت 
ســالگرد شهادت دکتر چمران و روز بسیج اســاتید گفت: ستاد اجرایی فرمان امام در هر 
زمینه ای کشور نیاز به کمک و مدد داشته ورود کرده است و این مدل از مدیریت جهادی 

در کشور منحصر به فرد و قابل الگوبرداری است.
محمدعلــی زلفی گل افزود: ســاخت مأمن امن برای دانشجویان،ســرمایه اجتماعی نظام 
و انقاب را افزایش میدهد و ســرمایه گذاری برای آینده کشــور محســوب میشــود.وی 
خاطرنشــان کرد: تأمیــن خوابگاه برای فرزندان این ســرزمین، موجب دلگرمی و آرامش 
خانواده ها هم میشــود ولذا ازضروری ترین مسائلی است که باید سایر نهادها و خیرین هم 

به این مسیر ورود کنند.
وزیرعلــوم تأکید کرد: در دانشــگاه ها دو دیدگاه متضاد وجــود دارد، یک دیدگاه میگوید 
که کار دانشــگاه، علم آموزی اســت و نباید وارد مسائلی مانند تأمین خوابگاه وغذا و ایجاد 
فضاهای ورزشــی و فرهنگی شد. اما دیدگاه دیگر که ما به آن اعتقاد داریم، بر این اساس 
اســتوار اســت که باید با کمک خیرین و نهادهایی مانند ســتاد اجرایی فرمان امام برای 
دانشجویان امکانات رفاهی فراهم کرد تا آنها با آرامش و فکر آسوده به کسب علم بپردازند 
.وی افزود: در همه جای کشــور می بایست امکانات آموزشی به نحوی عادالنه تقسیم شود 
و همان فرصتی که افراد در شــهرهای بزرگ دارند در مناطق دورافتاده و کم برخوردارهم 
داشــته باشــند.مدیرعامل بنیاد 15 خرداد نیز دراین مراسم درخصوص ۳ خوابگاه جدید 
افتتاح شــده گفت: در ادامه نهضت ساخت خوابگاه های دانشــجویی دخترانه در مناطق 
محروم و کم برخوردار کشــور در قالب »طرح ملی خورشــید« این سه خوابگاه دانشجویی 
دخترانه را در دانشگاه های بیرجند، اراک و بجنورد با ظرفیت ۶5۲ دانشجو، متراژ زیربنای 
1۴ هــزار و ۲00 مترمربع و اعتباری بالــغ بر یک هزار و 150 میلیارد ریال احداث و برای 

استفاده دانشجویان دختر در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دادیم..
حمیدرضا علیان زادگان افزود: با سه خوابگاهی که امروز افتتاح می شود تعداد خوابگاه های 
تحویلی بنیاد به 10 خوابگاه با ظرفیت ۲۳۳0 نفر، زیر بنای 51 هزار متر مربع و سرمایه به 
روز شده ۴07 میلیارد تومان می رسد که در عرصه خوابگاه سازی اتفاقی کم نظیر است.وی 
ادامه داد: این خوابگاه ها با بهره گیری از مدرن ترین اســتانداردهای فنی طراحی و ساخت 
خوابگاه چه از لحاظ طراحی ســازه ای و معماری و همچنیــن طراحی فضاهای داخلی و 

سرانه های مربوطه جهت رفاه و بهره برداری دانشجویان احداث می شوند.

تکرار امتیازخواهی 
یکجانبه غرب از زبان 

سخنگوی بورل

 اروپا برای اجرایی شدن برجام 
به تعهد پذیر شدنش شرط گذاشت
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)ســتاد(، بــه صــورت فراخــوان عمومــی ارزیابــی کیفــی  بــه مناقصــه گــر واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. 

کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل اســناد فراخــوان تــا تهیــه فهرســت مناقصه گــران دارای صالحیــت، ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق 
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبت نــام 
در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در فراخــوان محقــق ســازند. خاطرنشــان می ســازد بــه موجــب بخشــنامه وزارت صمــت امــکان ثبت نــام بــر 

خــط رایــگان در ایــن ســامانه جهــت کلیــه مناقصه گــران فراهــم می باشــد.
0211456 و اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام در ســایر اســتان ها، در ســایت ســامانه  شــماره تمــاس ســامانه ســتاد در تهــران جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه 

)www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.
 الف( شرح مختصر خدمات: خرید 2 قلم دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه ریزش اتوماتیک مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد مناقصه و به  صورت دو مرحله ای. 

 ب( نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت پایانه های نفتی ایران به نشانی تهران - خیابان پاسداران - باالتر از برج سفید - خیابان شهید حجت سوری )نیستان هفتم( - پالک 11.
 ج( برآورد تقریبی کارفرما: 143,000 )یکصد و چهل و سه هزار( یورو

 د( معیارهای ارزیابی كیفی مناقصه گران: 
1- توان مالی: 30 امتیاز )حسب ماده 25 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات(

2- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت: 15 امتیاز )حسب ماده 26 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات(
3- تضمین کیفیت خدمات و محصوالت: 10 امتیاز

4- استانداردهای تولید: 15 امتیاز
5- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر: 20 امتیاز

6- حسن سابقه : 10 امتیاز
 کلیــه مناقصه گــران مکلفنــد آگهــی حاضــر و جــداول مرتبــط بــا ارزیابــی کیفــی کــه در ســایت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( و ســایت شــرکت پایانه هــای نفتــی ایــران بــه نشــانی

WWW.IOTCO.IR موجــود می باشــد را از ســایت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( دریافــت و ضمــن تکمیــل، مهــر و امضــای آنهــا )بــا در نظــر گرفتــن توضیحــات بنــد ز-1 آگهــی حاضــر( و 
الصــاق مســتندات مربوطــه بــه همــراه ســایر اســناد و مــدارک ذکــر شــده در ایــن آگهــی، در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( تغذیــه نماینــد.

تذکر 1: حداقل امتیاز کیفی قابل قبول برابر با 60 می باشد.
تذکر2: به منظور بررسی معیار تجربه جهت معادل سازی مبالغ قراردادی، با استفاده از نرخ تورم اعالمی از مراجع قانونی، مبالغ قراردادی به روزرسانی گردیده و مالک سنجش قرار خواهد گرفت.

 هـ( شرایط مناقصه گران متقاضی:
1- داشتن تجربه در انجام خدمات مورد نیاز، داشتن تجهیزات، امكانات، تخصص الزم، توانایی فنی و مالی انجام كار مطابق استانداردهای رایج صنعت نفت.

2- توانایــی ارایــه تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بــه مبلــغ 7,150 )هفــت هــزار و یکصــد و پنجــاه( یــورو یــا 1,892,755,000 )یــک میلیــارد و هشــتصد و نــود و دو میلیــون و هفتصــد و پنجــاه 
و پنــج هــزار( ریــال حســب آییــن نامــه شــماره 123402/ت 50659 هـــ مــورخ 94/09/22 هیــأت محتــرم وزیــران و همچنیــن تضمیــن انجــام تعهــدات در صــورت برنــده شــدن بــه میــزان 10 درصــد نــرخ 
پیشــنهادی برنــده مناقصــه در ضمــن تضامیــن صــادره می بایســت مطابــق فرمت هــای نمونــه پیوســت آیین نامــه مذکــور ارایــه گــردد؛ لــذا ایــن شــرکت از پذیــرش تضامینــی کــه فاقــد شــرایط فــوق 
باشــد معــذور بــوده و هیــچ گونــه مســئولیت و تعهــدی در ایــن خصــوص نخواهــد داشــت. همچنیــن  پــس از انعقــاد قــرارداد از هــر صــورت وضعیــت مناقصــه گــر برنــده ده درصــد تحــت عنــوان تضمیــن 

حســن انجــام کار کســر مــی گــردد.
3- داشتن سابقه کار مفید و مرتبط با خدمات مورد نظر.

4- داشتن نیروهای متخصص در حوزه های اجرایی، برنامه ریزی، اداری، مدیریتی و همچنین تجهیزات مناسب مطابق با استانداردهای رایج در صنعت نفت.
5- دارا بودن شخصیت حقوقی.

6- ارایه  شناسه ملی حسب  ماده 16 آیین نامه اختصاص شناسه  ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی.
7- ارایه تصویر مصدق کد اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان مجاز امضا.

 و(  مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارایه پیشنهاد مالی به مدت 90 روز می  باشد. 
 ز( زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی: 

1- بــا عنایــت بــه ابالغیــه شــماره 1/140935 مــورخ 1399/05/11 دبیــر محتــرم کارگــروه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( و تأکیــد مؤکــد بــر الــزام بکارگیــری امضــای الکترونیکــی اســناد پاکت هــای 
)ب( و )ج( و عــدم پذیــرش نســخ فیزیکــی و اســناد فاقــد امضــای الکترونیکــی )دارای مهرگــرم(، کلیــه مناقصه گــران موظــف می باشــند تمامــی اســناد پاکت هــای )ب( و )ج( را بــا امضــاء الکترونیکــی بــه همــراه 
کپــی ضمانتنامــه شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار، در موعــد مقــرر در اســناد مناقصــه، از طریــق سیســتم ســامانه ســتاد بارگــذاری نماینــد. در غیــر اینصــورت مناقصه گــزار از پذیــرش نســخه فیزیکــی اســناد 

پیش گفتــه )بــه جــز اصــل ضمانتنامــه( معــذور خواهــد بــود.
2- كلیــه مناقصه گــران واجــد شــرایط می تواننــد بــه مــدت 7 روز از زمــان درج آگهــی نوبــت دوم نســبت بــه دریافــت اســناد و معیارهــا و جــداول ارزیابــی كیفــی از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت )ســتاد( اقــدام و حداکثــر ظــرف مهلــت 14 روز پــس از انقضــای مهلــت دریافــت اســناد،  ضمــن  تكمیــل، مهــر و امضــای آنهــا )بــا رعایــت مفــاد بنــد فــوق( و الصــاق مســتندات مربوطــه بــه همــراه 
ســایر اســناد، مــدارك و گواهینامه هــای ذكــر شــده در آگهــی، نســبت بــه تغذیــه اســناد پیش گفتــه در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت اقــدام نماینــد. همچنیــن مناقصه گــران می تواننــد جهــت رؤیــت 

آگهــی بــه ســایت های WWW.SHANA.IR، HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعــه نماینــد.
تذکر : مناقصه گزار در قبول و یا رد مدارك مناقصه گران در تمام مراحل مطابق قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن مختار خواهد بود. 

روابط عمومی  
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مواضع تیم ایران  در وین در کنار  تبیین دیپلماســی 
عمل گرا و نتیجه محور ایران در مونیخ توسط وزیر امور 
خارجه و رایزنی های تلفنی رئیس جمهوری اسالمی با 
مقامات کشــورهای حاضر در مذاکرات بیانگر آن است 
که طرف غربی نمی توانــد از خطوط قرمز ایران مبنی 
بر لغو تحریم ها، راســتی  آزمایی و ضمانت دادن شانه 

خالی کند. 
نشســت امنیتــی مونیخ با حضــور دهها کشــور در 
حالی برگزار شــد کــه یکی از مهمتریــن مباحث آن 
را رایزنی هــای وزیــر امــور خارجه ایران بــا مقامات 
سایر کشــورها از جمله اعضای اروپایی مذاکرات وین 
تشــکیل می داد. آنچه غرب در فضای رســانه ای آن را 
دنبال می کرد القا کوتاه آمدن تهران از خواســته هایش 
بوده حال آنکه مواضــع مقامات ایران از رئیس جمهور 
گرفتــه تا وزیر امور خارجه و تیم هســته ای این توهم 
و زیــاده خواهی غربی را با ناکامی همراه ســاخت. در 
همین چارچوب وزیر خارجه ایران با مســئول دانستن 
آمریکا و متحدان غربی آن در هرگونه شکست احتمالی 
مذاکرات وین، امــا تاکید کرد تیم ایرانی با خوش بینی 

و جدیت برای رسیدن به توافق خوب تالش می کند.
»حســین امیرعبداللهیان« در مصاحبه با »کریستین 
امانپور« مجری شــبکه »سی اِن اِن« گفت: »آن بخشی 
که بــه جمهوری اســالمی ایــران برمی گــردد، چرا 
خوش بین هستیم؟ چون دولت آقای دکتر رئیسی اراده 
جــدی دارد برای اینکه به توافق خوب در وین دســت 
پیدا کنیم«.وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان 

اینکه ما برای رســیدن به یک توافق خوب، تالش های 
زیادی را در ادوار گذشــته کرده ایم، افــزود: »در این 
لحظات حساس و شرایط حساس مذاکرات ما در وین، 
اگر آمریــکا و طرف غربی ]واقع گرایانه[ برخورد نکنند، 
حتما مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود«.
در همین حال حســین امیرعبداللهیــان در کنفرانس 
امنیتی مونیخ در پاســخ به ســؤال خانم الرا خلف در 
مورد گفت وگو با آمریکا اظهار داشت: آمریکایی ها ظرف 
هفته های اخیر به طور متناوب و از طریق واســطه های 
مختلف از ما خواســته اند که با ما مذاکرات مســتقیم 
داشته باشند. ما در پاسخ به واسطه ها اعالم کردیم که 
چشــم انداز چنین گفت و گویی برای ما چندان روشــن 
نیست و اگر قرار نیست دســتاوردی داشته باشیم چه 
نیازی به مذاکره مستقیم است.وی افزود: ولی اگر طرف 
آمریکایی یک ابتکار عمده از جمله برداشــتن برخی از 
تحریم هــا را انجام دهد، آنگاه می تــوان گفت که نیت 
آمریکایی هــا واقعی اســت.امیرعبداللهیان گفت: مایلم 
تأکید کنم که آنها تنها در قالب کلمات از حســن نیت 
حرف می زنند و این برای گفت وگوهای مستقیم کافی 
نیســت. آنها باید حسن نیت خود را به صورت عملی و 
در عرصه میدانی نشــان دهند.وی افزود: آنها می توانند 
برخی تحریم ها را بردارند یا برخی دارایی های مســدود 
شــده ما نزد بانک های خارجــی را آزاد کنند، این در 
حالی اســت که همزمان بــا گفت وگوهای جدید حتی 
برخــی تحریم های جدید نیز علیه اشــخاص حقوقی و 
حقیقی ایران از ســوی دولت آقای بایدن اعمال شــده 

اســت و این معنایش این اســت که دولت آقای بایدن 
همان مســیر ترامپ را دنبال می کند، لذا افکار عمومی 
می گوید که آنها در عمل یکی هستند.وزیر امور خارجه 
دیروز شــنبه نیز در کنفرانس امنیتــی مونیخ با بیان 
این که همکاران مــن در وین با بازی های دوگانه طرف 
غربی بر ســر »متن« و »زمان« روبرو هســتند، گفت: 
آمادگی رســیدن به یک توافق خوب را در کوتاه ترین 
زمان ممکن داریم، به شــرطی که طــرف دیگر آماده 
اتخاذ تصمیمات سیاسی مورد نیاز باشد. همچنین وزیر 
امــور خارجه در دیدار جوزپ بــورل در مونیخ تصریح 
کــرد: اگر ابتکارات ایــران نبود، تا این حــد به توافق 
نزدیک نبودیم، ولی طــرف مقابل باید بداند جمهوری 
اســالمی خطوط قرمز خود را نادیــده نخواهد گرفت. 
همچنین وزیر امور خارجه در دیدار همتای اسپانیایی 
گفت: گفت وگوها در وین به نقطه ای رسیده که نیازمند 
اتخاذ تصمیمات سیاســی طرف غربی برای رسیدن به 
توافق است و سه کشــور اروپایی تالش کنند حقوق و 
منافع مشــروع ایران رعایت شــود. از سوی دیگر وزیر 
خارجه نروژ در دیدار با امیرعبداللهیان نســبت به آغاز 
فصل جدیدی از روابط اقتصادی با ایران در پی حصول 
توافق در وین ابراز امیدواری کرد و گفت که این کشور 
برای گســترش همه جانبه و بــدون محدودیت روابط 
با ایران آمادگی کرد. ســفیر آمریــکا در کویت با بیان 
حســاس بودن مذاکرات جاری در وین اظهار داشــت، 
واشــنگتن در حال مشورت با شرکا و متحدان خود در 

منطقه و همچنین با اتحادیه اروپاست.

گــزارش
غرب نمی تواند از لغو تحریم ها، راستی  آزمایی و ضمانت دادن شانه خالی کند

برجامی ها ملزم به اجرای خطوط قرمز ایران
 شهید سلیمانی 

پیروز میدان جهاد اکبر و اصغر 
المللی »مکتب شــهید  ســومین کنفرانس بیــن 
ســلیمانی و تمــدن نویــن اســالمی بــا حضور 
اندیشــمندان و اصحاب رسانه از کشورهای مختلف 
در حالی برگزار شــد که همگان بر نقش و جایگاه 
سردار در تحقق صلح و عدالت جهانی تاکید و وی را 
فاتح هر دو میدان جهاد اکبر و اصغر معرفی کردند. 
دکتر »داود عامــری«، دبیــر کل »مجمع جهانی 
صلح اسالمی«، در مراسم افتتاح  سومین کنفرانس 
بین المللی »مکتب شــهید سلیمانی و تمدن نوین 
اســالمی« که 30 بهمن ماه در تهــران آغاز به کار 
کــرد، گفت:»شــهید ســلیمانی دارای خصایص و  
ویژگی های بسیار ممتازی بود و رهبر معظم انقالب 
اســالمی ایران، از شهید ســلیمانی به عنوان یک 
مکتب یاد کرد. شهید سلیمانی با خصوصیات ممتاز 
و خدمات ویژه ای که در حمایت از امت اســالمی 
انجام داد، شهید سلیمانی قهرمان صلح و عدالت در 

منطقه و قهرمان مبارزه با تروریسم بود.«
حجت االسالم دکتر »نبیل حلباوی«، امام جماعت 
بــارگاه مقدس حضــرت رقیه ســالم اهلل علیها در 
دمشق، پایتخت ســوریه نیز گفت:»شهید بزرگ و 
فرمانده ما حاج قاسم سلیمانی در مقایسه با رهبران 
نظامــی جهان الگویی بی همتــا و ممتاز بود که نه 
فقــط یک فرمانــده نظامی توانا و برجســته، بلکه 
رهبری رسالت مدار، مذهبی و عرفانی بود.«»شهید 
سلیمانی شهیدی جاوید است که حماسه و  دیدگاه 
وســیع معنوی وی  الهام بخش همــه قهرمانان و 
مبارزان در ســپاه قدس و رهبران مجاهد مقاومت 

در سوریه و لبنان و یمن و عراق است.«
همچنین حجت االسالم و المسلمین، دکتر مهدی 
ایمانی پور، رییس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اسالمی با اشاره به ویژگی های متعدد مکتب سردار 
شهید سلیمانی، مبارزات وی در غرب آسیا  و حمایت 
او از اقوام و پیروان مذاهب مختلف را تالشــی برای 
تحقق صلح پایدار عادالنه دانست. همچنین حضرت 
آیت اهلل نوری حاتم ساعدی از اساتید سطوح عالی 
حوزه علمیه نجف اشرف گفت:»شهید سلیمانی در 
حالی که یک فرمانده نظامی شــجاع و  طراح خبره 
حمالت تهاجمی علیه دشــمن بــود، قلبی رئوف و 
رحیم داشت و الگو و محبوب قلوب همرزمانش بود. 
عــالوه بر اینها، سیاســتمداری ماهر بود که احزاب 
مرتبط به خود را صالحانه رهنمود می داد و در حل 
تنش های سیاســی کمک می کرد. او ویژگی های 
بدیعی داشت که ظاهرا با یکدیگر ناهمگون بودند.«
از ســوی دیگــر دکتــر »ادریس الهانی«،  اســتاد 
دانشــگاه اهل تونس با تاکید بــر اینکه بهترین راه 
شــناخت پدیده ها، بررســی ویژگی هــای اضداد 
آنهاســت، گفت: » می توان با  شناخت ویژگی های 
امپریالیســم آمریکا و صهیونیسم اشغالگر و عوامل 
آنها به عنوان دشــمنان شــهید سلیمانی، به خوبی 
دریافت که وی مردی مجاهد و  مخلص برای وطن 
خود بود که طرح سلطه گرایانه آمریکا را در منطقه 
را که بر سیاســت های راهبردی ایران تاثیر منفی 

می گذارد، هدف قرار می داد.«
از سوی دیگر دکتر »ابولخیر«، نویسنده و از فعاالن 
رســانه ای کشور مصر گفت:»شــهید سلیمانی در 
تربیت نیروی مقاومت جهانی علیه صهیونیســم و 
اســتکبار جهانی نقشی همه جانبه و یگانه ایفا کرد. 
او جوانان همه مذاهب در لبنان، فلسطین و  عراق را  
با تربیت اخالقی، دینی، ایمانی، اجتماعی و  رفتاری 
در خــط مقاومت ذوب کرد. او مکتبی را تاســیس 
کرد که تحت تاثیر ارزشــهای غربی قرار نمی گیرد، 
به جغرافیا محدود نیســت. تحت تاثیر ارزشــهای 
صهیونیستی و حروف التین نیست بلکه تحت تاثیر 
ارزشهای اسالم نابی است که همه ملت های اسالمی 

تحت آن متحد می شوند.«
این اندیشــمند مصری درباره نقش سردار سلیمانی 
در شکســت ترویست های تکفیری داعش در عراق 
و ســوریه افزود: »تالش های شــهید ســلیمانی و 
همراهان او باعث شــد که جبهــه داخلی مقاومت 
عراق و ســوریه در برابــر اشــغالگران آمریکایی و 
صهیونیســتی با هم متحد شــوند و بــزرگ ترین 
پیــروزی هــا در مقابل »داعش« بــه مثابه یکی از 
خشن ترین ارتش های تروریســتی که با تمام قوا 
از سوی دشمنان حمایت می شد، شکست بخورد.«
دکتر ابوالخیر در ادامه تاکید کرد:»ســخن گفتن از  
شهید قاسم سلیمانی، یعنی سخن گفتن از معنای 
شهادت در اندیشه اسالم ناب محمدی و نماد آن در 
نهضت امام حســین علیه السالم که »مرگ با عزت 
بهتر از حیات در ذلت اســت«. ما نیز باید در مسیر 

شهید سردار سلیمانی حرکت کنیم.«

دریچـــه

نقل و انتقال لنج باری به شماره 
ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت اول

مورخ   41460 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
 140011455765000141 سند  شناسه  با   1400/10/04
دفتر اسناد رسمی 45 قشم خانم فاطمه تلنده  فرزند 
به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام  دانگ   3 احمد 
شماره ثبت 11756- بندرعباس را به آقای راشد تنیده 

فرزند احمد انتقال قطعی داده است.
ایران آگهی  قانون دریایی  ماده 25  استناد  به  مراتب 

می گردد.

شناسه آگهی 1280711

آگهي مزايده عمومي شماره :  1000001190000010
به شماره مرجع : 130/1400

شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان
امور تداركات و انبار ها 

موضوع مزايده : فروش سیم مسی اسقاط)70 تن(
شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را  با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده مرجع 130/1400  و)شماره سیستمی 1000001190000010( به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
زمان انتشار در سایت : یکشنبه مورخ 1400/12/01 ساعت 12.00 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده : شنبه مورخ 1400/12/07 ساعت 12:00
 تاریخ بازدید : شنبه مورخ 1400/12/07 از ساعت 8 صبح الی 13 بعدظهر تا سه شنبه مورخ 1400/12/16  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:00 صبح 
زمان بازگشایی: شنبه مورخ 1400/12/21 ساعت 08:30 صبح 

 زمان اعالم به برنده:  یکشنبه مورخ 1400/12/22
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی می باشد: 

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ، پرداخت تضمین  شرکت 
در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 

2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش« ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

  محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان
ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 % مبلغ پیشنهادي بصورت ضمانتنامه بانکي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمدید به 

درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0105042522005
-تحویل ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیزیکی و در پاکت الک و مهر شده قبل از ساعت برگزاری مناقصه به دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان به 

آدرس اصفهان خ شریعتی عالوه بر بارگذاری بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( الزامی است .
- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهي مزایده در صفحات  داخلي روزنامه هاي   اصفهان امروز - سیاست روز  بعهده برندگان مزایده میباشد.
- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي  4274 واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.

 

شركت توزيع برق استان اصفهان

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر: 

 برنامه دشمن تضعیف امید
 و القاء بن بست و کارنابلدی مسئوالن است

صفحه 2


