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جوزف بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
به تهران ســفر کرده است. این سفر در حالی صورت 
گرفته است که از محورهای اصلی آن را مذاکره میان 
ایــران و گروه 1+4 برای آنچه احیــای برجام نامیده 
می شود عنوان گردیده است. بورل در حالی سعی دارد 
تــا خود را ناجی برجام معرفــی نماید که به نظر می 
رسد همزمان با سفر وی چند نکته قابل توجه است. 

نخست آنکه زنجیره تحوالت حوزه سیاست خارجی 
از سفر مقامات ارشد ترکمنستان، تاجیکستان، قطر، 
قزاقســتانریال ونزوئال به تهران در کنار سفر الوروف 
و تاکید طرفین به اجرایی ســازی توافق 20 ســاله 
در کنار حضور  و سخنرانی رئیسی رئیس جمهوری 
اســالمی ایران در اجالس برکیــس پالس به عنوان 
تنها کشور از غرب اسیا که بیانگر جایگاه ارزنده ایران 
در معادالت جهانی است و... حکایت از شکست طرح 
انزوای ایــران و نیز تعامالت گســترده منطقه ای و 
فرامنطقه ای ایران اســت که نقشــی مهم در خنثی 
ســازی تحریم ها دارد. با این شــرایط طرح مباحث 
اقتصــادی و به عنوان امتیازدهــی به ایران عمال در 
سفر بورل نمی تواند جایگاهی داشته باشد مگر انکه 
وی حاوی پیام لغو تمام تحریم های ضد ایرانی باشد. 
دوم انکه شــرایط اروپا بیانگر هزینه های ســنگین 
غذایی و انرژی این کشورهاســت بگونه ای که برای 
دســت یابی به منابع انرژی به هــر ترفندی چنگ 
مــی زننــد. با این شــرایط طرح مباحــی همچون 
امتیــاز فروش نفت و گاز به ایران در صورت پذیرش 
خواســته های غرب در مذاکرات عمال امری سوخته 
اســت چرا که امروز بیش از آنکه ایــران به فروش 
انرژی نیاز داشته باشد غرب به تامین انرژی نیاز دارد 
و این اصلی است که بورل قبل از سفر به تهرن باید 

به آن توجه کرده باشد. 
ســوم آنکه اخیرا بورل با بیان این که عناصر و شرایط 
اساسی برای بازگشت به برجام و اجرای کامل آن روی 
میز است، خواستار تصمیم گیری شد. این سخنان از 
سوی بورل هر چند که می تواند بیانگر اراده و رویکرد 
اروپــا به مذاکره و به نتیجه رســیدن مذاکرات میان 
ایران و 1+4 و آنچه احیای برجام می نامد باشــد که 
در باب کلید واژه وی مبنــی بر اکنون زمان تصمیم 
گیری است نیازمند شفاف سازی است که معنای این 
تصمیم گیری چیســت و کدام طــرف مذاکرات باید 
تصمیم گیری نماید؟ طی هفته های اخیر زنجیره ای 
از اقدامات ضد ایرانی از ســوی آمریــکا و تروئیکای 
اروپایی ) فرانســه ، انگلیــس و آلمان( صورت گرفته 
اســت که از تحریم های یک جانبــه جدید آمریکا از 
جمله علیه صنایع پتروشیمی ایران تا گزارش مغرضانه 
گروســی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
صدور قطعنامه در شورای حکام و نیز هماهنگی های 
امریکا و تروئیکا با رژیم صهیونیستی با محوریت ایران 
هراسی و حتی گزارش خوانی مغرضانه گوترش دبیر 
کل سازمان ملل با ادعاهای حقوق بشری علیه ایران را 
در بر می گیرد. در این شرایط این سناریو مطرح است 
کــه منظور آقای بورل از بیــان  زمان تصمیم گیری 
همان سیاســت قدیمی غرب است که فشار و مذاکره 
را اجرا می کردنــد و در نهایت طرف مقابل را گرفتار 
این اشــتباه محاسباتی می کردند که راهکار خروج از 
این مشــکالت تنها در گروه مذاکره و پذیرش زیاده 

خواهی های غرب خواهد بود. 
نکته دیگر آن اســت که طی ماه های اخیر جمهوری 
اسالمی ایران به رفتارهای غیر سازنده غرب واکنشی 
منطقی داشــته اســت چنانکه در ازای تحریم ها در 
کنار اجرای اصالحات گســترده اقتصادی به توسعه 
مناسبات سیاســت خارجی پرداخته است. در حوزه 
واکنش بــه رفتارهای غیــر مســئوالنه آژانس نیز 
جمهوری اســالمی در کنار اســتمرار غنی سازی، 
اقدام به برچیدن دروبین های فراپادمانی کرده است 
و در پاســخ به تهدیدات امنیتــی غرب نظیر ربودن 
نفت کش ایرانی توســط یونان به فرمان آمریکا، نیز 
جمهوری اســالمی دو نفت کش یونانی را در خلیج 
فارس متوقف ســاخت تا درس عبرتی باشــد برای 
آنانــی که علیه منافع ایران اقــدام می کنند. در این 
شرایط این سناریو مطرح است که منظور آقای بورل 
در باب زمان تصمیم گیری آن اســت که غرب باید 
از واکنش های ایران به سیاســت های خصمانه درس 
گرفتــه و دریافته باشــد که تهــران حاضر به عقب 
نشــنینی از حقوق و منافع خویش نمی باشد و تنها 

گزینه در قبال ایران مذاکره می باشد. 
اکنــون چنانکــه آقــای بــورل گفته اســت زمان 
تصمیم گیری است اما نه از جانب ایران بلکه از جانب 
غرب و شخص بورل که باید انتخاب کنند که همچنان 
به دنبال تکرار همان راه های شکســت خورده و غیر 
ســازنده فشار و مذاکره حرکت کنند و یا اینکه از این 
مسیر انحرافی به جاده صحیح پذیرش ابتکار عمل های 
جمهوری اسالمی ایران ورود کرده و در جهت توافقی 
پایدار و خــوب گام بردارند. چنانکه وزیر امور خارجه 
ایران در گفت و گو با بورل نیز گوشــزد کرده اســت 
جمهوری اسالمی از حقوق ملت عقب نشینی نمی کند 
و اگر طرف غربی به رفتار غیرســازنده ادامه دهد، با 
پاسخ متناســب ایران مواجه می شــود و در صورت 
تغییر رفتاری ملموس و سازنده ایران آماده برداشتن 

گام های مثبت در جهت توافق خوب می باشد.

نکاتی که قبل از سفر 
باید مرور کرد

رئیس جمهور:

ایران آمادگی دارد ظرفیت های خود را برای 
نیل به اهداف »بریکس« به اشتراک بگذارد
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مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با مقامات جمهوری اسالمی دیدار می کند سرمقاله
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رئیس جمهور :

 ایران آمادگی دارد همه ظرفیت های خود را 
برای نیل به اهداف »بریکس« به اشتراک بگذارد

رئیس جمهور اظهار داشــت: ایران، به عنوان کشــوری با تاریخــی پربار از حضور 
فعــال در ابتکارات بین المللی، آمادگی دارد همــه ظرفیت های خود را برای نیل به 
اهداف بریکس به اشــتراک گذاشته و به شریکی قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به 

گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل نماید.
ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور  بعد از ظهر روز )جمعه 3 تیر( در نشســت 
ویدئوکنفرانســی سران کشورهای گروه بریکس که به میزبانی چین برگزار می شود، 
اظهار داشــت: روندهای متعارض جهانی، یکجانبه گرایــی، ترجیحات ملی گرایانه و 
چالش هایــی مانند تحریم و اقدامــاِت قهرآمیِز اقتصادی، اهمیــت ایجاد و تقویت 
نهادهای نوین را در کنار ســازمان ملل متحد ضــروری می کند تا ضمن احترام به 
حاکمیــت و منافع ملی کشــورها، گام مهمی برای تحقق »جامعه بشــری با آینده 

مشترک« برداشته شود.
متن بخشی از سخنان رئیس جمهور به این شرح است،

ابتدا مایلم ریاســت دوره ای چین و برگزاری موفقیت آمیز نشست سران بریکس را 
به عالیجناب شــی جین پینگ، رئیس محترم جمهــوری خلق چین تبریک گفته و 
از ایشــان و دولت چین بابت دعوت از جمهوری اســالمی ایران جهت مشارکت در 

»بریکس پالس« و »گفتگوهای سطح باال پیرامون توسعه جهانی« قدردانی نمایم.
مایلم در چارچوب موضوع نشست که »مشارکت در توسعه جهانی در عصر جدید« 

است نکاتی را با شما به اشتراک بگذارم.
جهان به هم  پیوســته ی کنونی، با چالش های جدید و متنوعی روبروســت که رونِد 
پیشــرفِت دوســتی و صلح جهانی را متأثر می ســازد. بحران های نوظهوری مانند 
پاندمــی کرونا، تغییرات اقلیمی و نیز منازعات منطقه ای و بین المللی، تعامالت بین 

کشورها را ضرورتی دو چندان بخشیده است.
از سوی دیگر شاهد تجربه ها و اراده های جمعی، جهت غلبه بر مشکالت هستیم که 
در قالب نهادها و ترتیبات جمعی، تحقِق ابتکارهاِی جمعِی توســعه و تأمیِن منافِع 
مشــترِک جهانی را تسهیل می کند. الزم اســت این بستر جهانی برای نقش آفرینی 
مؤثِر نهادهای چند جانبه ی مســتقل برای نیل به توسعه همگون و صلح جهانی را 

تقویت کنیم.
روندهای متعارض جهانی، یکجانبه گرایی، ترجیحات ملی گرایانه و چالش هایی مانند 
تحریــم و اقداماِت قهرآمیِز اقتصادی، اهمیت ایجــاد و تقویت نهادهای نوین را در 

کنار ســازمان ملل متحد ضروری می کند تا ضمن احترام به حاکمیت و منافع ملی 
کشورها، گام مهمی برای تحقق »جامعه بشری با آینده مشترک« برداشته شود.

بریکس به عنوان نهادی پیشــرو و متشــکل از اقتصادهای بزرگ نوظهور، توانسته 
است با ارائه الگوها و ابتکارات مناسب، روندهای جدیدی را در جهان شکل دهد.

اعضای بریکس بــا اقتصادهای مکمل و تنوع فرهنگی، می توانند نیازهای متقابل را 
تأمین کنند و تجربه های ملی و بومی توسعه ی خود را در جهت تقویت رفاه و صلح 

جهانی با دیگران به اشتراک بگذارند.
جمهوری اسالمی ایران، به عنوان کشوری با تاریخی پربار از حضور فعال در نهادها 
و ابتکارات بین المللی، برخوردار از ظرفیت های گسترده اقتصادی، انسانی و طبیعی 
و نیز با الهام از الگوهای بومی، توانســته اســت، به مدد فرهنگ استقالل خواهی و 

حق طلبی، در مسیر توسعه  ملی خود گام های ماندگاری بردارد.
ما آمادگی داریم همه توانمندی هــا و ظرفیت های خود را، از جمله ذخایر کم نظیر 
انرژی جهان، شبکه های حمل و نقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ثروِت استثنایِی نیروی 
انسانِی آموزش دیده و نیز دستاوردهای علمِی چشمگیر، برای نیل به اهداف بریکس 
به اشــتراک گذاریم. این موقعیت کم نظیر جغرافیای سیاسی و اقتصادی، می تواند 
ایران را به شــریکی پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال بریکس به گلوگاه های انرژی و 

بازارهای بزرگ جهانی مبدل نماید.

دستان خالی بورل در تهران
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 جیره بندی گاز 
در آلمان

بحران اقتصادی ناشی از جنگ افروزی غرب 
در اوکراین شدت می گیرد 
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شناســه آگهی )1337979(

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره MM/1401/07 شماره سامانه ستاد 2001091645000011
 موضوع  مناقصه: خرید 2 قلم دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه ریزش اتوماتیک

شــرکت پایانه هــای نفتــی ایــران )ســهامی خــاص( در نظــر دارد تامیــن کاالی ذیــل را بــا در نظــر گرفتــن شــرایط کلــی مشــروحه زیــر و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت 
)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. 
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2

بحران اوکراین سرانجام با شیطنت ها و رفتارهای غیر 
ســازنده غرب به میدان جنگی مبدل شده که دامنه 
آن می تواند سراســر جهان را فــرا گیرد. این جنگ 
افروزی در حالی با تلفات انســانی و مالی بســیاری 
همراه بــوده و دامنه آن هر روز در حال گســترش 
اســت که در این میان درسها و نکات قابل تاملی را 
نیز با خود به همراه داشته که توجه به آنها می تواند 
از بحران های جهانی بعــدی جلوگیری نماید. نکته 
نخست آن است که بحران اوکراین بار دیگر جاهلیت 
مردن حاکم بر غرب را آشــکار ســاخت و نشان داد 
که ادعاهای بشر دوســتی و دموکراسی غربی صرفا 
واژه ســازی ها و توجیهاتی است برای پنهان ساختن 
ماهیــت نژادپرســت و خودبرتر پنــدار غربی که بر 
اســاس معیــار منفعــت طلبی های مــادی تعریف 
گردیده اســت. امروز همچون گذشته کارخانه های 
اسلحه ســازی با جنگی که ســران غرب با تحریک 
اوکرایــن به پا کرده اند با کشــتار مردم به کســب 
درآمدهای هنگفــت می پردازند چنانکه پیش از این 
نیز در یمن، افغانستان، عراق، سوریه و... جنگ ها به 
پا کرده و با کشتار میلیون ها انسان بی گناه به کسب 

منافع خویش پرداخته اند. 
نگاهی واقع بینانه به آنچه امروز نظام ســرمایه داری 
ترویج و با رنگ و لعاب آن را می پوشــاند، بیانگر آن 
اســت که حرص و طمع، پول، تبعیض، اســتفاده از 
علم و فناوری برای کشتار انسانها، غارت کشورهای 
ضعیف، و ابتذال شدید اخالقی و هرج و مرج جنسی، 
شــاخص ها و پایه های اصلی تمدن غربی اســت که 
در واقع شــکل مدرن شــده همــان جاهلیت پیش 
از اســالم اســت. جالب توجه آنکه همان عصبیت و 
خودبرتر پنداری جاهلیت امروز در میان سران غرب 
موج می زند چنانکه آنانی که امروز به اصطالح برای 
مردم اوکراین اشــک تمساح می ریزند سالهاست که 
در برابر درد و رنج ملت های افغانســتان، فلسطین، 
یمن و... سکوت و حتی با تحریم به دنبال نسل کشی 

و نابودی ملت ها هستند.
نکتــه دیگری که ایــن روزها در تحــوالت اوکراین 
مشــاهده می شــود خودداری مــردم از همراهی با 
خواســته های حاکمان غرب گرای این کشور است که 
بارها در طول سه دهه گذشته از خیانت ها و بی تعهدی 
غرب خسارت های ســنگینی دیده اند چنانکه افرادی 
مانند تیموشنکو نخســت وزیر و محور انقالب رنگی 
اوکراین و امروز زلنســکی رئیس جمهور این کشــور 

رسما به غیر قابل اعتماد بودن غرب اذعان کرده اند. 
ملــت اوکراین امروز نه به دلیل ناتوانی کشورشــان 
در برابــر ارتش روســیه بلکه به دلیــل نارضایتی از 
دولتمردان غرب گرایشان و خیانت هایی که غرب به 
کشورشان داشــته حاضر به میدان آمدن نمی باشند 
چرا که این جنگ را نتیجه و ثمره بحران سازی غرب 
و وابســتگی دولتمردانشــان به وعده های پوچ غرب 
می دانند و حاضر نیستند که جانشان را در راه منافع 

غرب قربانی سازند.
امــروز اوکراین مانند ســایر غرب گرایــان نه صرفا 
با بحــران جنگ، بلکه با بحران عدم مشــروعیت و 
پشــتوانه مردمی مواجه است که ریشه در دل بستن 
دولتمردان این کشــور به وعده های پوشالی غرب و 
نارضایتی ملت ها از دولتمردان غرب گرایشــان دارد. 
امــروز اوکراین در حالــی به دنبال جــذب مزدور 
از خارج از مرزهایش اســت که ایــن اقدام برخالف 
ادعای رســانه های غربی که سعی دارند آن را نشانه 
رویکرد جهانی به اوکراین و مقابله با روســیه معرفی 
نماینــد، برگرفته از نداشــتن پشــتوانه مردمی از 
سوی دولتمردان کی یف اســت که ریشه در انزجاز 
و نارضایتــی مردمی از دولتمردان وابســته به غرب 
دارد که ســقوط نظام حاکم بر کشورشان را مفید تر 
از اســتمرار وابستگی و ســردرگمی کشورشان در 
میان وعده هــای پوچ غرب می داننــد. این حقیقت 
زمانی  آشــکارتر می شود که مروری بر تحوالت یمن 
نشان می دهد که این کشور از نظر امکانات و شرایط 
اقتصادی بســیار عقــب مانده تــر از اوکراین بوده و 
22 میلیون نفر از جمعیــت نزدیک به 30 میلیونی 
آن نیازمند کمک غذایی هســتند اما در یمن آنچه 
7 ســال اســت که ائتالف تا دندان مسلح سعودی- 
آمریکایــی را زمیــن گیر کرده اســت حمایت ها و 
پشــتوانه مردمی از ارتش و ســاختار مردم نهاد به 
ریاست انصاراهلل است که باتالقی پایان ناپذیر را برای 

متجاوزان رقم زده است. 
در جمــع بندی نهایــی از آنچه ذکر شــد می توان 
گفــت که اوکراین امروز نشــان داد که از یک ســو 
غــرب همچنان در همان جاهلیت و تفکرات منفعت 
محور و غیر انسانی گذشته باقی مانده است هر چند 
که در ظاهر ژست های بشــر دوستی و دموکراتیک 
می گیرد و از سوی دیگر بحران اوکراین نشان داد که 
دوران دولت های غرب گرا پایان یافته و ملت ها دیگر 
حامی چنین دولت هایی نیســتند. هر چند که غرب 
با جوســازی رسانه ای و تبلیغاتی سعی دارد تا چنان 
وانمود سازد که آنچه در اوکراین می گذرد ایستادگی 
مردمی اســت اما حقیقت آن اســت که امروز ملت 
اوکراین پشت حاکمان خویش را خالی کرده و حاضر 
به تکرار اشــتباهات گذشــته تن دادن به وعده های 

پوشالی و پوچ غرب نیستند.

اوکراین و حقیقت دنیای امروز 

آمریکا
مسئولاتفاقات
اوکرایناست
1

ــر ــبـ خـ

رهبرانقالبدرسخنرانیتلویزیونیبهمناسبتعیدمبعث:سرمقاله

صفحه 2

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

سهمقوهقضاییه
درحمایتازکارآفرینان

بــا وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در رفع موانع از تولید 
داخل و حمایت از کارآفرینی اما همچنان صدای خرد شدن 
اســتخوانهای بخش خصوصی در بروکراســی های اداری و 

حتی پرونده های حقوقی به گوش می رسد.
شــعار امسال مزین به تولید، پشتیبانی و مانع زدایی هاست 
که انتظار می رفت تمام ارگانهای دولتی در جهت تحقق آن 
گام بردارند. یکی از این حامیان بزرگ، قوه قضاییه است که 
در اصل ملجاء و پناهگاه بخش خصوص به شــمار می رود. 
در رابطه با اقدامات انجام پذیرفته از سوی این قوه در تحقق 
حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان، ذبیح اهلل خداییان 
سخنگوی دستگاه قضا و رییس سازمان بازرسی به خبرنگار 
سیاست روز گفته بود؛ قوه قضاییه در حوزه حمایت از بخش 
خصوصی و اقتصاد مقاومتی، اقدامات بســیار چشمگیری را 
انجام داده اســت. از مهم ترین آن ها تصویب دستورالعمل 
حمایــت از اقتصــاد مقاومتی صادره از ســوی مقام معظم 
رهبری و تشکیل ســتادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در 

استان های مورد نظر بود. همچنین در سازمان بازرسی کل 
کشــور، شاهد ایجاد دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری 
بودیم. وی افــزود با این اقدامات انجــام پذیرفته، تا کنون 
حدود 1375 واحد تولیدی احیا شده که این اقدامات سبب 

بازگشت به کار 23 هزار نفر شده است.
خداییان همچنین گفت: اقــدام در جهت حمایت از تولید 
داخل در زمان ریاست پیشین قوه قضاییه نیز پیگیری شده 

بود که نتایج آن احیای دو هزار واحد تولیدی بود.
از ســوی دیگر به گفته خداییــان ، دادگاه های تجاری در 
جهــت حمایت از بخــش خصوصی در حال شــکل گیری 
هســتند. از جمله دیگر اقدامات، برگزاری جلســات متعدد 
رئیس قوه قضاییه در ســفرهای اســتانی  برای مانع زدایی 
از کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی اســت. این جلســات اغلب 
با فعاالن بخش خصوصی و کارآفرینان برگزار می شــود به 
بیان دغدغه ها مشــکالت این حوزه پرداخته می شود. وی 
در ادامــه اقدامات قوه قضاییه در خصوص حمایت از بخش 
خصوص گفت: ما تالش داریم تا مشاوره های قضایی رایگان 
پیرامون دعواهای تجاری به فعــاالن بخش خصوصی داده 
شود که تاکنون بیش از سه هزار تقاضا به دبیرخانه اقتصاد 
مقاومتی ارجاع داده شــده که در حال پایش آن ها هستیم 

و این نشــان دهنده آن است که قوه قضاییه در کنار دولت 
برای حمایت از بخش خصوصی در حال فعالیت است.

اما این اظهارات درحالی اســت که هر روز شــاهد افزایش 
سطح دغدغه مندی فعاالن این بخش از بوجود آمدن چالش 
های جدید بر ســر راه کارفرینی هســتیم تا جایی که اخیر 
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد، در 6 سال 
گذشــته نه تنها موانع کسب و کار برداشته نشد بلکه دست 
اندازهــای جدیدی نیز اضافه شــد و امروز جاده ســنگالخ 

کارآفرینی ناهموارتر از گذشته شده است.
خوانساری با اشاره به این موضوع که وضعیت کنونی نگران 
کننده اســت، گفت: این موارد ســیاه نمایی نیست، از زبان 
بیگانه هم بیان نمی شــود، بلکه درد و دل کسانی است که 
با وجود همه این نامالیمات پای این کشــور ایســتاده اند، 
کســب و کارشان را رها نکرده و همچنان به تولید ادامه می 
دهنــد، آنان امروز یک تقاضای آشــکار از حاکمیت دارند و 
آن بازگشت به منطق حکمرانی صحیح و در تراز کشورهای 
توسعه یافته اســت و فارق از جلوههای سیاسی سوال این 
اســت که چطور سنگاپور، مالزی، چین، ترکیه و بسیاری از 
کشــورهای دیگر از مهلکه فقر و تباهی نجات یافتهاند و به 
دل توسعه قدم گذاشتهاند، چه کیمیایی در رفتار آنها پنهان 

است که برایشــان راه را همواره می سازد. آیا دسترسی به 
آن برای کشور ما با وضعیت امروز  ناممکن به نظر می رسد. 
خوانساری بیان داشت: با اطمینان باید بگویم که راه چاره برای 
گذر از این شرایط برنامه ریزی دقیق و عمل به حکمرانی صحیح 
اســت امروز فعاالن  اقتصادی در مرکز توفان ها ایســتادهاند 
که هر وزشی بادی شــرایط آن را پیش از پیش متالطم می 
سازد، دستیابی به توافق و عدم آن، برخوردهای سلیقهای در 
وزارتخانه ها، فقدان عزم جدی برای مســائل جاری، سازمان 
مالیاتی، بانکها و چندین دســتگاه دیگــر و همچنین قیمت 
گذاری دستوری، اقتصاد دولتی و عدم واگذاری کارها به بخش 
خصوصی همگی نمونه های آشکاری از مسائلی است که یک 
کارآفرین ایرانی باید روزانه به جنگ آنها برود.  وی مدعی شد: 
بسیاری از کارآفرینان و سرمایهگذاران داخلی خسته و ناامید از 
چشم انداز اصالح شرایط هستند و در حال خروج از کشورند و 
نگرانکنندهتر این که این اتفاق در نسلهای جوان استارتاپی به 

شدت رو به افزایش است. 
حال سوال اساســی اینجاســت که اگر ارگان های دولتی 
همچون قــوه قضاییه ادعــای حمایــت از بخش خصوص 
را دارنــد پس چرا همواره شــاهد وخیم تر شــدن اوضاع 

کارآفرینی و تولید داخلی هستیم؟

طرفدار توقف جنگ در اوکراین هستیم
ریشه بحران آمریکا است

آخرینوضعیت
دانشجویانایرانی
دراوکراین
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آگهی مزایده 
موضوع : آگهی اجاره ماشین آالت

سجاد قاسمی- شهردار برزک

احتراما شهرداری برزک در نظر دارد یک دستگاه بیل مکانیکی مدل 2017 از نوع 
دوو چرخ الستیکی خود را به صورت ماهانه به پیمانکاران یا رانندگانی که واجد 
شرایط باشند اجاره بدهد ، لذا از کلیه کسانی که قصد همکاری با این شهرداری 
به همراه  پیشنهادی خود  قیمت  دارند دعوت می شود جهت دریافت شرایط  را 
مشخصات به واحد امور مالی شهرداری مراجعه یا با شماره 09131634633 تماس 

حاصل نمایند. 

ت دوم
نوب

موضوع مناقصه: عملیات اجرایی دیــواره چینی روخانه حیدر )جنب بلوار 
گلستان وبلوار بعثت( ، مطابق شــرح خدمات مندرج در اســناد و مدارک و 

شرایط مناقصه و قرارداد منضم .  
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 700/000/000 )هفتصد میلیون( ریال 
به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده نقدی در 

وجه شهرداری کاشان
مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریــخ 1400/12/19 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبول پیشــنهادات حداکثــر تا تاریــخ 1400/12/21 
و بازگشــایی پاکتهــا در مورخ 1400/12/22 در محل شــهرداری کاشــان 

خواهد بود.
- هر گاه برندگان اول تا ســوم مناقصــه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت 
مقرر نشــوند ، سپرده شــرکت در مناقصه ایشــان به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 8- 55440055 ) 031 ( 

آگهی تجدید مناقصه عمومی  
شماره 1400/83       )مرحله دوم(

شهردار کاشان - حسن بخشنده امنیه

شهرداری کاشان
ت دوم

نوب
نقل و انتقال لنج باری به شماره 

ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت سوم

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

دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراســم بزرگداشت ســی امین سالگرد شهادت سید 
عباس موســوی که در بیروت برگزار شــد، گفت: ایاالت متحده آمریکا مسئول 

اصلی اتفاقاتی است که امروز در اوکراین رخ می دهد.
»ســید حســن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان در مراســم بزرگداشت سی امین 
ســالگرد شهادت سید عباس موســوی که در بیروت برگزار شد، گفت: این شهید 
بزرگوار زندگانی خود را وقف حزب اهلل و مقاومت کرد. ســید حسن نصراهلل یادآور 
شد: در قبال ایاالت متحده آمریکا نیز شهید سید عباس موسوی موضع قاطعانه ای 
داشت. موضع او در این زمینه مشابه موضع امام خمینی )ره( بود. او ایاالت متحده 
آمریکا را شــیطان بزرگ می دانســت.وی افزود: ایران از نظر شهید عباس موسوی 
یک کشور اصلی برای امت اسالمی به شمار می رفت. سید حسن نصراهلل در بخش 
دیگری از سخنانش به تحوالت اوکراین اشاره کرد.او در این خصوص گفت: فارغ از 

موضعی که در قبال نبرد کنونی در اوکراین داریم باید تأکید کنم آنچه که در حال 
حاضر میان مسکو و کی یف اتفاق می افتد بسیار خطرناک است.دبیرکل حزب اهلل 
لبنان تصریح کرد: اســتانداردهای دوگانه کشورهای غربی و جامعه بین الملل در 
قبال حوادث اوکراین کاماًل مشهود است. شما مواضع جامعه جهانی در قبال حمله 
آمریکا به افغانســتان و نیز عملیات نظامی روسیه در اوکراین را با یکدیگر مقایسه 
کنید. جامعه جهانی در زمان حمله آمریکا به افغانســتان چه موضعی اتخاذ کرد و 

اکنون که روسیه وارد اوکراین شده است چه موضعی اتخاذ می کند؟

نصراهلل افزود: در آن زمان، آمریکایی ها با اســتفاده از قدرت تحکم خود و نیز با 
زورگویی شــان، جهانیان را در قبال ظلم های خود در افغانســتان ساکت کردند. 
یکی از آخرین اقدامات آمریکایی ها در افغانستان را نیز بایدن انجام داد. او اموال 
مردم افغانســتان را غارت کرد، اما جامعه جهانی باز هم ســکوت کرد. لذا کاماًل 
واضح است که جامعه جهانی مواضع دوگانه ای را در قبال بحران اوکراین در پیش 
گرفته اســت. دبیرکل حزب اهلل تصریح کرد: آمریکا مسئول اتفاقاتی است که در 
اوکراین رخ می دهد. ایاالت متحده آمریکا دولتمردان اوکراین را تحریک به جنگ 
کرد. آمریکایی ها هیچ تالشــی برای یافتن راهکار دیپلماتیک برای حل و فصل 
بحران اوکراین نکردند. ایاالت متحده آمریکا به عنوان شــیطان بزرگ مســئول 
تمامی فجایعی است که امروز در جهان رخ می دهد. مسئولیت تمامی مخاطری 

که امروز جهان را تهدید می کند، متوجه آمریکایی ها است.

دبیرکلحزبهللاتاکیدکرد

آمریکا مسئول اتفاقات اوکراین است

اروپاوآمریکابرایطوالنیکردنبحراناوکراینتقالمیکنند

غرب صحنه گردان پیوند تروریست ها و نئونازی های اوکراینی 
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 آگهی ابالغ اتهام

در اجــرای مفــاد مــاده 17 آئیــن نامــه اجرائی قانون رســیدگی به تخلفات 
اداری مصوب 1372/9/7 و باستناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
بدینوســیله آقای علیرضا ســیادت پور فرزند ســیدباقر ابالغ می شــود كه 
پرونده اتهامی ایشان دایر بر ارتكاب غیبت غیرموجه از تاریخ 1400/11/1 
تاکنــون بــه صــورت متوالــی در هیأت بدوی رســیدگی به تخلفــات اداری 
هواپیمائــی جمهوری اســالمی ایران به نشــانی: فــرودگاه مهرآباد- ادارات 
مركزی هواپیمائی جمهوری اســالمی ایرانـ  ســاختمان پشــتیبانیـ  طبقه 

دوم ـ اتاق 214 مطرح رسیدگی است. 
ایــن آگهــی در یــك نوبــت در یكــی از روزنامه های كثیراالنتشــار منتشــر 
می شــود، نامبــرده می توانــد حداكثــر ظــرف 10 روز پــس از انتشــار ایــن 
 آگهــی الیحــه دفاعیــه كتبی خــود را به دفتــر هیأت به نشــانی فوق الذكر

تسلیم نماید. 
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مذكور موضــوع اتهام ابالغ شــده 
محســوب و هیــأت طبــق قانــون بــه موضــوع رســیدگی و تصمیــم الزم و 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

وزرای خارجه ایران و روسیه در چارچوب توسعه مناسبات دو کشور خبر دادند 

تحقق سند شراکت استراتژیک ۲۰ ساله 
تهران - مسکو


