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باحضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد:

توزیع ۴۰۰۰ جهیزیه به زوج های نیازمند 
توسط ستاد اجرایی فرمان امام
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مذاکراتــی که در قطر بر ســر برجام برگزار شــد 
در نوع برگزاری آن شــبهاتی وجــود دارد؛ چرا که 
نماینــده آمریکا در قطر حضور داشــت، اما رو در 
رو با مذاکره کننده ایرانی قرار نداشــت و واسطه ای 
بــه نام »مورا« ســخنان ایــران و آمریــکا را رد و 
بدل می کرد. مســئله برجام اکنون پس از ســال ها 
یک مســئله کهنه شده اســت و نمی توان با وجود 
ایران و سیاست  پیشرفت های جمهوری اســامی 
خنثی ســازی تحریم های آمریکا، آن را یک اتفاق و 
امتیاز مهم دانست و اگر به دست بیاید، تنها مزیت 
آن آزاد شــدن دارایی های ایران است که آمریکا آن 

را سرقت کرده است.
زمانی که از برجام ســخن می گوییم، پیشینه این 
مسئله به سال های گذشته باز می گردد، زمانی که 
رئیس دولت تدبیر و امید، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی بود و مذاکراتی در آن دروان نیز انجام شــد و 
توافقی هم به دست آمد که از سوی اروپا بدعهدی 
صورت گرفت و ســپس به فک پلمپ تأسیســات 
هسته ای ایران آن هم با دستور رهبری انجامید. از 
آن سال تاکنون 20 سال گذشته است و مسئله ای 
که غرب برای فعالیت هسته ای ایران به وجود آورده 

حل نشده است و نخواهد شد.
چرایی حل نشدن مسئله هسته ای ایران هم روشن 
است و بارها به آن پرداخته شده، چرا که نمی توان 
از دشــمن انتظار داشــت که فضایی را ایجاد کند 
تا ســرعت پیشــرفت ایران افزایش یابد و عاوه بر 
پیشرفت های صلح آمیز هســته ای، در زمینه های 

دیگر نیز رو به جلو حرکت کند.
آمریکا را رئیس جمهور این کشــور اداره نمی کند، 
بازوهای اصلی قدرت در این کشــور زیاد اســت و 
افرادی در بدنه حاکمیت آن حضور دارند که عاوه 
بر اظهار نظرات و دیدگاه های خود به صورت علنی، 
در جلسات محرمانه، سیاست ها و تئوری های خود 
را به دولت و دولت هــا دیکته می کنند. یکی از آن 
افراد هنری کیســینجر اســت که هنوز نظرات او 
در دولت آمریکا خریــدار دارد و دولتمردان نیز به 
ســخنان و مواضع او اهمیت می دهند. وزیر خارجه 
پیشین، مشــاور امنیت ملی سابق آمریکا و اکنون 
تئوریســین ایاالت متحده،  هنری کیســینجر،  در 
گفت وگویی نســبت به توافق برجام در سال 2015 
انتقاد کرده بازگشــت بــه آن را خطرناک توصیف 

کرده است.
مواضع کیســینجر با توجه مقامات دولتی و احزاب 
قدرتمند آمریکا روبه رو می شود و این اظهارات تنها 
بخشی از سیاستی است که او آشکارا بیان می کند 
و قطعاً توصیه های کابردی خود را کاملتر و دقیق تر 

به مقامات کشورش می گوید.
در واقع سیاســت کیســینجر خط مشــی را برای 
دولت بایدن مشخص می کند و این پیام را به ایران 
می دهد که در انتظار توافقی نباشــید که سودی از 

آن عایدتان شود.
روشــن اســت که قرار هم نیســت چنین اتفاقی 
بیفتد، یعنی اموال بلوکه شده ایران باز گردانده شود 
و یا تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اســامی 
لغو شــود، بلکه محدودیتی که برجــام برای ایران 
به وجود آورده،  بر اســاس نظریه هنری کیسینجر، 
باید گســترش یابد. وقتی کــه او می گوید برجام 
برای آمریکا کافی نیست بلکه خطرناک است،  پیام 

روشنی دارد.
ایران نباید فناوری هسته ای داشته باشد، چرا که به 
ظن آمریکا قصد تولید ســاح هسته ای دارد،  عاوه 
بر آن نباید توانایی موشــکی داشته باشد در حالی 
که کشــورها و رژیم هایی مانند اسرائیل در منطقه 
حضور دارند که دارای ســاح هســته ای هستند و 
دشــمنی با جمهوری اســامی ایران را آشکارتر از 

گذشته کرده اند.
همه فشــارهایی که به ایران وادر می شــود  بر سر 
مســائل اقتصادی اســت، به واقع آمریکا با تحریم 
ســعی دارد تا اقتصاد ایران را نابــود کند و از این 
طریق به اهداف خود که همان سرنگونی جمهوری 

اسامی ایران است دست یابد.
پایان نــدادن به تحریم های اقتصــادی این ادعا را 
اثبات می کند، اما باید به این نکته توجه داشت که 
تغییرات گسترده ای در جهان ایجاد شده که جایگاه 

ایاالت متحده را تضعیف کرده است.
ایران در دوران تازه ســعی دارد تا روابط منطقه ای 
خود را گســترش دهــد و عاوه بر آن سیاســت 
پیوســتن به گروه کشــورهای عضو بریکس را در 
پیش گرفته که کشــورهای نوظهور در اقتصاد دنیا 
هســتند و روسیه نیز از پیوستن ایران به این گروه 

حمایت و استقبال کرده است.
عاوه بر آن پیوســتن ایران به سازمان کشورهای 
عضو شــانگهای نیز ظرفیت و فرصت بزرگ دیگری 
ایجاد کرده که جایگاه جمهوری اســامی ایران را 
ارتقا می بخشــد. در واقع مذاکرات هسته ای چه در 
وین چه در قطر،  آب در هاون کوبیدن است و قطعاً 
با توجه به سیاســت هایی که از سوی آمریکا دیده 
می شــود،  نمی توان چشــم انداز روشن و مثبتی از 

آن داشت.

مذاکرات آب در هاون کوبیدن است

رئیسی در مراسم روز ملی صنعت و معدن:

 پیش نویس سند جامع صنعت 
در حال نهایی شدن است
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ــر ــبـ خـ

وزیر امور خارجه پس از سفر به ترکیه راهی سوریه شدسرمقاله
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باحضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد؛

 توزیع ۴۰۰۰ جهیزیه به زوج های نیازمند 
توسط ستاد اجرایی فرمان امام

آیین اهدای 21 هزارمیــن جهیزیه بنیاد 
احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام 

به زوج های نیازمند برگزار شد.
همزمان با ســالروز پیوند آســمانی امام 
علی)ع( و حضرت زهرا)س( و هفته ازدواج 
، صبح امروز در مراســمی با حضور معاون 
اول رئیس جمهور، معاونان ارشــد ســتاد 
اجرایی فرمان امام، رئیــس کمیته امداد 
امــام خمینی و مدیرعامل بنیاد احســان 

مراســم پویش احسانه و آغاز توزیع مرحله جدید جهیزیه های اهدایی ستاد اجرایی فرمان 
امام به زوج های نیازمند درمحل نمایشگاه دائمی دستاوردهای این ستاد برگزار شد.

معاون اجتماعی ســتاد اجرایی فرمان امام در ابتدای این مراســم ضمن تبریک این ایام 
خجسته گفت: یکی از سیاست هایی که در سال های اخیر توسط ستاد اجرایی فرمان امام 
با جدیت دنبال شده ، توجه به بحث تسهیل ازدواج و فرزندآوری و جوانی جمعیت بوده که 
از طریق بنیاد احسان و بنیاد 15خرداد در بحث توزیع جهیزیه و در بحث درمان ناباروری 

وارائه تسهیات و مشوق ها برای فرزندآوری درحال اجراست.
علی عسگری افزود: امسال2000 جهیزیه را از طریق کمیته امداد بین نوعروسان مددجوی 
ایــن کمیته توزیع کردیم، از امروز 2000 ســری جهیزیه دیگــر را تا قبل از ماه محرم از 
طریق گروه های جهادی همکار بنیاد احســان به زوج های نیازمند در سراســر کشور اهدا 
می کنیم. وی افزود: امروز و درمراسم شکرانه پویش احسانه، با اهدای همزمان جهیزیه در 
چند استان ، 21 هزارمین جهیزیه اهدایی ستاد با حضور دکتر مخبر اهدا و مرحله جدید 
این پویش در کشــور آغاز میشــود. تمام اقام این جهیزیه ها از کاالهای باکیفیت و دارای 

گارانتی ایرانی تأمین میشوند.  
معــاون اول رئیس جمهــور نیز دراین مراســم گفت: این اولین باری اســت که به عنوان 
مهمان در مراســم ســتاد اجرایی فرمان امام شــرکت میکنم و به همه دست اندرکاران 
پرتاش این مجموعه خداقوت میگویم. محمد مخبر افزود: یکی از نقاط برجســته زندگی 
امیرالمونین)ع( ، دقت و توجه ویژه موال به بحث »مســئولیت اجتماعی« اســت، نکته ای 
کــه همواره جزو برنامه اصلی زندگی و حیات این امام بوده اســت. وی ادامه داد: با ابتکار 
حضرت امام خمینی)ره( و هدایت های رهبرمعظم انقاب، نهادهایی مانند ســتاد اجرایی 
فرمان امام وکمیته امداد، با تأســی از امیرالمومنین وارد بحث عملیاتی کردن مســئولیت 

اجتماعی حکومت شدند. 
مخبر افزود: حماتی که دراین ســال ها از سوی دشمن و ضدانقاب به این نهادها میشود 
یک دلیلش همین نقش آفرینی در مســئولیت های اجتماعی مانند اشــتغالزایی و احیای 
کارخانه هــا و توزیع بســته های معیشــتی و جهیزیه و کمک به مردم اســت. معاون اول 
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: نهادها باید درخصوص ایجاد زمینه ســرمایه گذاری مردم 
و ارائه بســته های جذاب برای اســتفاده از ثروت فراوان کشور و مولد کردن دارایی ها هم 

ورود کنند.
در ادامه مراســم، ازطریق ارتباط ویدئوکنفرانســی با اســتان های آذربایجان غربی، البرز، 
سیستان وبلوچســتان و ایام و با دســتور معاون اول رئیس جمهور توزیع 2000 جهیزیه 
بین نوعروســان کم برخوردار آغاز شــد. در ادامه رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( نیز 
در ســخنانی ضمن قدردانی از کمک های ستاد اجرایی گفت: سال گذشته تصمیم گرفتیم 
۸200 سری جهیزیه بین نوعروسان مددجوی کمیته توزیع کنیم، قدم اول را مثل همیشه 
دکتر مخبر برداشــت و به مدد ما آمد، 2000 ســری جهیزیه را ستاد اجرایی فرمان امام 

تقبل کرد و بافاصله هم مراحل اجرایی انجام گرفت.
ســیدمرتضی بختیاری افزود: بعد از ستاد ، ســایر نهادها و خیرین هم وارد میدان شدند 
و نهایتا این عدد محقق شــد، وظیفه دارم از اقدامات ارزشــمند تمام بخش های ســتاد 
 اجرایی و بنیاد احســان تقدیر و تشــکر کنــم که همواره مایه خیر و برکت برای کشــور 

و مردم بوده اند.

میانجی گری تهران میان دمشق-آنکارا

صفحه 8

 از مرگ کودکان پروانه ای
تا نقض حق سالمت

حقوق بشر آمریکایی

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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شناسه آگهی )1342838(

 فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به شماره 2001092769000056
شــركت گاز اســتان تهران در نظر دارد پروژه اجرای حفرات خالی، توســعه شــبکه، ســاخت، نصب، جابجایی و جمع آوری انشــعابات، نصب تجهیزات، بازســازی شــبکه، ایســتگاه ها 
و حفاظــت از زنــگ و رفــع نشــتی زیرزمینــی و جمــع آوری شــیرهای پیــاده رو منطقــه 15 گازرســانی تهــران را بــا مشــخصات و شــرایط ذیــل از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــكار 

واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان تهران: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره 160، طبقه چهارم، بلوک 7، امور قـراردادها.

2- موضــوع مناقصــه: اجــرای حفــرات خالــی، توســعه شــبکه، ســاخت، نصــب، جابجایــی و جمــع آوری انشــعابات، نصــب تجهیــزات، بازســازی شــبکه، ایســتگاه ها و حفاظــت از زنگ و رفع نشــتی زیرزمینی 
و جمع آوری شــیرهای پیاده رو منطقه 15 گازرســانی تهران می باشــد.

3- مدت اجراء پروژه : 730 )هفتصد و سی( روز تقویمی می باشد. 
4- نماینده دستگاه مناقصه گزار: مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان تهران

5- محل اجراء پروژه: بصورت پراکنده در سطح منطقه 15 گازرسانی تهران می باشد.
112 ریال می باشد. /150 /501 6- برآورد اولیه کارفرما: 326/

7- تاریخ دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1401/04/11 تا تاریخ 1401/04/18 می باشد. 
8- تاریخ تکمیل و بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/05/02 و محل آن در سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد.

9- تاریخ گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1401/05/03 و محل گشایش آن سالن كنفرانس طبقه سوم می باشد.
10- نــوع و میــزان تضمیــن شــركت در مناقصــه: مطابــق مصوبــه شــماره 123402/ت 50659 ه- مــورخ 94/09/22 هیــات محتــرم وزیــران بــه مبلــغ 5/607/525/066  )پنــج میلیــاردو ششــصد و هفــت 

میلیــون و پانصــد و بیســت و پنــج هــزارو شــصت و شــش( ریــال می باشــد.
11- مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.

12- شرایط متقاضی: 
 آخرین تغییرات روزنامه رسمی. )صاحبان امضاء مجاز شرکت(

 داشتن رتبه 5 تاسیسات تجهیزات یا رتبه 5 نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 داشتن تجربه كافی و مرتبط با موضوع مناقصه. )انجام كار مشابه در حد پیمان همتراز(

 داشتن توان مالی.
 داشتن ظرفیت خالی.

 ارائه گواهی رضایت نامه از کارفرمایان قبلی.
 داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانكاران.

 ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.
 ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی.

 عطــف بــه نامــه شــماره 1/140935 مــورخ 99/05/11 مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت صنعــت، معــدن ، تجــارت کلیــه شــرکت کننــدگان ملــزم بــه داشــتن مهــر و امضــاء دیجیتــال اســناد بارگــذاری 
شــده توســط صاحبــان امضــاء مجــاز و شــرکت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( می باشــند.

 متقاضیانــی كــه دارای شــرایط مذكــور در بندهــای »12« فــوق بــوده و آمادگــی اجــرای پــروژه را دارنــد، می تواننــد در مهلــت تعییــن شــده فــوق الذكــر، جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارک 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد.

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  021-41934

ت اول
نوب

رشكت ملی گاز اریان

رشكت گاز استان تهران

شناسه آگهی )1342838(

 فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای( به شماره 2001092769000056
شــركت گاز اســتان تهران در نظر دارد پروژه اجرای حفرات خالی، توســعه شــبکه، ســاخت، نصب، جابجایی و جمع آوری انشــعابات، نصب تجهیزات، بازســازی شــبکه، ایســتگاه ها 
و حفاظــت از زنــگ و رفــع نشــتی زیرزمینــی و جمــع آوری شــیرهای پیــاده رو منطقــه 15 گازرســانی تهــران را بــا مشــخصات و شــرایط ذیــل از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــكار 

واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان تهران: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره 160، طبقه چهارم، بلوک 7، امور قـراردادها.

2- موضــوع مناقصــه: اجــرای حفــرات خالــی، توســعه شــبکه، ســاخت، نصــب، جابجایــی و جمــع آوری انشــعابات، نصــب تجهیــزات، بازســازی شــبکه، ایســتگاه ها و حفاظــت از زنگ و رفع نشــتی زیرزمینی 
و جمع آوری شــیرهای پیاده رو منطقه 15 گازرســانی تهران می باشــد.

3- مدت اجراء پروژه : 730 )هفتصد و سی( روز تقویمی می باشد. 
4- نماینده دستگاه مناقصه گزار: مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان تهران

5- محل اجراء پروژه: بصورت پراکنده در سطح منطقه 15 گازرسانی تهران می باشد.
112 ریال می باشد. /150 /501 6- برآورد اولیه کارفرما: 326/

7- تاریخ دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از تاریخ 1401/04/11 تا تاریخ 1401/04/18 می باشد. 
8- تاریخ تکمیل و بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/05/02 و محل آن در سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( می باشد.

9- تاریخ گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1401/05/03 و محل گشایش آن سالن كنفرانس طبقه سوم می باشد.
10- نــوع و میــزان تضمیــن شــركت در مناقصــه: مطابــق مصوبــه شــماره 123402/ت 50659 ه- مــورخ 94/09/22 هیــات محتــرم وزیــران بــه مبلــغ 5/607/525/066  )پنــج میلیــاردو ششــصد و هفــت 

میلیــون و پانصــد و بیســت و پنــج هــزارو شــصت و شــش( ریــال می باشــد.
11- مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.

12- شرایط متقاضی: 
 آخرین تغییرات روزنامه رسمی. )صاحبان امضاء مجاز شرکت(

 داشتن رتبه 5 تاسیسات تجهیزات یا رتبه 5 نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
 داشتن تجربه كافی و مرتبط با موضوع مناقصه. )انجام كار مشابه در حد پیمان همتراز(

 داشتن توان مالی.
 داشتن ظرفیت خالی.

 ارائه گواهی رضایت نامه از کارفرمایان قبلی.
 داشتن گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانكاران.

 ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.
 ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی.

 عطــف بــه نامــه شــماره 1/140935 مــورخ 99/05/11 مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت صنعــت، معــدن ، تجــارت کلیــه شــرکت کننــدگان ملــزم بــه داشــتن مهــر و امضــاء دیجیتــال اســناد بارگــذاری 
شــده توســط صاحبــان امضــاء مجــاز و شــرکت در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( می باشــند.

 متقاضیانــی كــه دارای شــرایط مذكــور در بندهــای »12« فــوق بــوده و آمادگــی اجــرای پــروژه را دارنــد، می تواننــد در مهلــت تعییــن شــده فــوق الذكــر، جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارک 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد.

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  021-41934

دوم
ت 

نوب

رشكت ملی گاز اریان

رشكت گاز استان تهران

 شناســه آگهی )1344425(       م الف 1380

آگهی مزایده ساختمان آموزشی عالمه طباطبایی )بار دوم(
 آموزش و پرورش منطقه 13 شهر تهران - تیر 1401

مدیریــت آمــوزش و پــرورش منطقــه 13 شــهر تهــران درنظــر دارد ، فضــای مــازاد بــر نیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل از طریــق مزایــده در 
ــه آدرس https://eproc.setadiran اجــاره دهــد. ــت ب ــدارکات الکترونیکــی دول ســامانه ت

1- ســاختمان مدرســه عالمــه طباطبایــی واقــع درخیابــان پیــروزی، ســه راه ســلیمانیه، جنــب پمــپ بنزیــن، داخــل پاســاژ آریا با مســاحت 
زیربنــای 412 مترمربــع بــه شــماره مزایــده 5001000248000002 را بــا قیمــت کارشناســی دادگســتری ماهیانــه بــه مبلــغ 126/000/000 ریال 

بــه مــدت یکســال بــه اجــاره واگــذار نمایــد. 
2-متقاضیــان، از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی، حداکثــر بــه مــدت 6 روز نســبت بــه تهیــه اســناد و مــدارک مزایــده و 15 روز کاری، جهــت 
بارگــذاری مــدارک و اســناد مزایــده بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس https://eproc.setadiran.ir مراجعــه 
نمــوده و پیشــنهاد خــود را بــه صــورت بارگــذاری فایــل، اعــالم و بابــت شــرکت در مزایــده مبلــغ 75/600/000 ریــال بــــه شــماره حســـاب 
4074030107865503 تمرکز وجوه ســپرده )بودجه عمومی( و یا شــماره شــبا IR 880100004074030107865503 به شناســه 
واریــزی 964127574100000000000000000013 بــه شــکل ســاتنا واریــز نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت، متقاضیانــی کــه نســبت بــه تهیــه 

اســناد و مــدارک مزایــده طــی 6 روز تعییــن شــده اقــدام ننماینــد، قــادر بــه شــرکت در مزایــده نخواهنــد شــد.
3- داشتن مجوز الزم از سازمان ها و مراکز ذیربط جهت بهره برداری و شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4- تمامی اسناد و شرایط مزایده در سامانه مذکور بارگذاری شده است.
5- شــرکت کنندگان بایــد تمامــی اســناد و مــدارک مــود نیــاز را طبــق شــرایط مزایــده بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه تــدارکات 

الکترونیکــی دولــت بارگــذاری نماینــد.
6- شــرکت کننــدگان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و بازدیــد از ســاختمان مــورد نظــر، بــا شــماره تلفــن 77430008 تمــاس 

حاصــل نمایند.

تلفات کم در یک زلزله بزرگ


