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طــی روزهای اخیر دو رویکــرد در مواضع مقامات 
غربی مشاهده می شود از یک سو تالش برای القای 
مناســب بودن پیشــنهادات بورل مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ و تسهیل 
کننده مذاکرات و دیگر تکرار ادعاهای ســاختگی 
با محوریت تروریســم ایرانی. روزنامه وال استریت 
ژورنال با اشــاره به اینکه غرب در مذاکرات احیای 
برجــام امتیازات قابل توجهی بــه ایران ارائه کرده 
مدعی شده است که طبق متن پیشنهادی اتحادیه 
اروپا اگر ایران بپذیرد با شفافیت با تحقیقات آژانس 
همکاری کنــد، می توان با درخواســت جمهوری 
اسالمی برای بسته شدن اختالفات پادمانی موافقت 
کرد.روزنامه وال استریت ژورنال، همچنین گزارش 
داد کــه اتحادیه اروپا به ایران و ســایر طرف های 
احیای برجام گفته اســت که تا ۲۴ مردادماه باید 
پاسخ مثبت یا منفی خود را درباره متن پیشنهادی 
مسئول سیاست خارجی این اتحادیه اعالم کنند.از 
ســوی دیگر، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت 
خارجــه آمریکا، گفت ایاالت متحده و کشــورهای 
اروپایی آمــاده احیای برجام هســتند و این ایران 
اســت که باید خواسته های فرابرجامی خود را کنار 
گذاشــته و تصمیم نهایی را بگیرد. در همین حال 
لیــز تراس وزیر خارجه انگلیس به روزنامه جوئیش 
کرونیــکل گفته اســت کــه: »ما باید ایــران را از 
دســتیابی به تسلیحات هسته ای متوقف کنیم. این 

بسیار بسیار واضح است«. 
در بعد بازی با مهره تروریسم نیز وزارت دادگستری 
آمریکا ادعا کرد یک تبعه ایران را به تالش برای ترور 
جان بولتون مشــاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید 
برای آنچه انتقام خون ســردار سلیمانی نامیده اند، 
متهم کرده اســت. وبگاه خبری آکســیوس هم در 
همین خصوص ادعا کرده که وزارت دادگســتری 
آمریکا به مایــک پومپئو وزیر خارجه ســابق این 
کشــور گفته بود که او دومین هدف توطئه  ادعایی 

مطرح شده، بوده است.
جیک ســالیوان مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در 
این راستا مدعی شد: »دولت بایدن بر سر محافظت 
از همــه آمریکایی ها در برابر تهدیدهای خشــونت 
و تروریســم مصالحه به خرج نخواهد داد.«.آنتونی 
بلینکن وزیر خارجه این کشــور هم مدعی شــد: 
»پیام ما به ایران روشن است: ما تهدید به خشونت 
علیه آمریکایی ها را تحمل نخواهیم کرد و این قطعاً 
شامل مقامات دولتی ســابق نیز می شود.«. جالب 
توجه آنکه مارک اســپر، وزیر دفاع پیشین آمریکا، 
به سی بی اس نیوز گفت از زمانی که دوران وزارتش 
در ژوییه ۲۰۱۹ به پایان رسید، دولت ایاالت متحده 
به دلیل تهدیدهای ایران به صورت دائم و در همه 
جــا او را تحت محافظت دارد. مجموع این اقدامات 
بیانگر آن اســت که آمریکا و شــرکایش از یک سو 
همچنــان به دنبال شــاخ و بــرگ دادن به دروغ 
پردازیشــان مبنی بر قرار داشتن متن نهایی توافق 
روی میز هستند که با چاشنی ضرب االجل زمانی 
به دنبــال ایجاد فضای وحشــت در داخل ایران با 

تصور از دست رفتن فرصت توافق می باشند. 
از ســوی دیگر غربی ها با متهم ســازی تروریستی، 
به دنبال ســوق دادن ایران بــه اجبار پذیرش طرح 
ادعایی می باشــند. این رویکــرد در حالی صورت 
می گیرد که این فضای تبلیغاتی و رســانه ای صرفا 
از ســوی طرف های غربی مذاکرات مطرح می شود 
و ســایر اعضا با آن مخالف هستند چنانکه میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
مســتقر در وین در توییتر نوشــت: »وزارت خارجه 
روسیه: طبق گفته سخنگوی اتحادیه اروپا طرف های 
مشارکت کننده در گفت وگوهای وین با این انتخاب 
مواجه هســتند که یــا متن فعلــی را بپذیرند و یا 
اینکه بدانند که گفت وگوها شکســت خورده است. 
کمیســیون مشــترک برجام بــه هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپا اجازه نداده اظهارات اینچنینی مطرح 
کند.« از سوی دیگر در حالی پکن خواستار تصمیم 
سیاسی آمریکا برای تحقق مطالبات برجامی ایران 
شده است که ژائو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه 
چین ضمن محکوم کردن سیاســت های تحمیلی 
آمریکا، در بخشی از گزارش انجمن تحقیقات حقوق 
بشر چین اعالم کرد که تحریم های یکجانبه آمریکا 
دســت کم ۲۰۰ میلیارد دالر خسارت اقتصادی زده 

است که باید جبران شود. 
در همین حال جمهوری اسالمی نیز در واکنش به 
این ادعاهای آمریکا تاکید دارد که سیاست فشار و 
تهدید رویکردی نخ نما و شکســت خورده است و 
آمریــکا نمی تواند خللی در اراده تهران برای تحقق 
حقوق ملت ایــران ایجاد نماید. با توجه به مجموع 
این مولفه ها می توان گفت آنچه این روزها از سوی 
دولتمــردان دموکرات آمریکا که با نماد حزبی االغ 
- جمهوریخواهان فیل اســت- و برخی کشورهای 
اروپایی صورت می گیرد ســوار شدن بر االغ مرده 
اســت که حتی یک قدم نیز آنها را به مقصودشان 
نزدیک نخواهد کرد و جز زمین گیر شــدن حاصلی 

برای آنها نخواهد داشت.

سواری خواستن از االغ مُرده

سفر رئیسی به کرمان:

 »استان کرمان جنوبی« 
تشکیل می شود
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سناریویی که غربی ها این روزها در قبال مذاکرات لغو تحریم ها در پیش گرفته اند سرمقاله
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قاسم  غفوری

دفاع مردم همدان از سردار شهید همدانی 
مـردم شـهیدپرور همـدان در محکومیـت توهین فتنه گران به شـهدای مدافع حـرم به ویژه 

سـردار همدانی، دیـروز پس از نماز جمعـه راهپیمایی کردند.
مـردم همـدان در ایـن راهپیمایـی بـا محکـوم کردن اقـدام میر حسـین موسـوی خواهان 
برخـورد قانونـی بـا او شـدند. همچنیـن تجمـع اعتراض آمیـز مـردم شـهید پـرور همـدان 
 در واکنـش بـه هتاکی هـای میـر حسـین موسـوی یکـی از سـران فتنـه روز پنجشـنبه 

برگزار شد.
مـردم شـهید پـرور همـدان ظهـر پنجشـنبه در واکنـش بـه هنجارشـکنی و هتاکـی های 
میرحسـین موسـوی یکـی از سـران فتنـه تجمـع کـرده و با سـردادن شـعارهای مـرگ بر 
منافـق، مـرگ بـر ضـد والیت فقیه، مـرگ بر آمریـکا و انگلیـس، لبیک یا حسـین و لبیک 
یـا زینب،خونـی کـه در رگ ما اسـت هدیه به رهبر ماسـت و حسـین همدانـی امید مایی، 
اعتـراض خـود را ابـراز کردند. مـردم همچنین خواهـان محاکمه و برخورد شـدید و قانونی 

بـا ایـن گونـه هتاکی ها علیـه ارزش ها شـدند.
در ایـن مراسـم همچنیـن اکبـر امیـر پـور از رزمنـدگان و فرماندهـان دوران دفـاع مقدس 
بـا بیـان اینکـه شـهید حسـین همدانـی نامی آشـنا در عرصه هـای خطر و مجاهدت اسـت 
اظهـار داشـت: نـام ایـن شـهید معـزز در عرصـه بیـن المللـی پراکنـده شـده و همچـون 

خورشـیدی می درخشـد. 
وی بـا ایـن توضیـح کـه شـهید حسـین همدانـی تبلـور انقالبـی بـودن و پایبند بـودن به 
رهبـری اسـت گفت: شـهید همدانی نماد، سـرباز بـا وطن بودن، سـرباز بدون مـرز بودن و 

حضـور در همـه جبهـه هایی اسـت که انقـالب بـه آن نیاز دارد اسـت. 
ایـن رزمنـده دوران دفـاع مقدس با بیـان اینکه هیچ فـرد، جریان و مجموعـه ای نمی تواند 
شـخصیت حسـین همدانـی را محـو کنـد عنوان کرد: شـهید همدانـی  اگر وارد حلب شـد 
بـه عشـق امـام زمـان و دفاع از عمه سـادات بود؛ در اصل حسـین همدانی از ناموس شـیعه 
دفـاع کـرد آنهـم زمانـی کـه از نظر نظامـی جنگ مغلوبـه بـود.  وی با تشـریح مجاهدت ها 
و خدمـات شـهید همدانـی در دوران هـای مختلـف مطرح کرد: شـخصیت شـهید همدانی 

شـخصیت ممتـازی اسـت و نمی تـوان از برخی صحبت ها نسـبت به وی گذشـت.
تندیس سردار شهید همدانی در تهران نصب می شود

از سـوی دیگر شـهردار منطقه ۲۲ از نصب تندیس سـردار شـهید همدانی در بزرگراه شـهید 
همدانـی در روز هـای آینده خبرداد.

وحیدرضـا محمـدی، شـهردار منطقـه ۲۲ تهران گفت: باتوجـه به اینکه محور غربـی بزرگراه 
شـهید همدانـی از بزرگـراه آزادگان تا بزرگراه شـهید لشـکری در منطقه ۲۲ قـرار دارد به نام 
شـهید سـردار همدانـی مزیـن شـده اسـت و برنامه ریـزی های از قبـل برای نصـب تندیس 
ایـن شـهید بزرگـوار در این محور صورت گرفته بـود. وی افزود: همرزمان این شـهید بزرگوار 
پیشـنهادهای خـود را بـرای نصـب این تندیـس در قرارگاه قـدس مطرح کرده بودنـد و بنده 
کـه توفیـق خدمـت بـه نمایندگی از شـهرداری تهـران در ایـن قـرارگاه را دارم این خواسـته 
همرزمـان شـهید همدانی را در مدیریت شـهری پیگیر شـدیم. محمدی ادامـه داد: این اقدام 
ازسـوی شـهرداری منطقـه ۲۲ با هماهنگی سـازمان زیباسـازی شـهر تهـران با هـدف زنده 
نگـه داشـتن یـاد و خاطـره دالورمـردی هـای رزمنـدگان جبهه هـای نبرد حق علیـه باطل 

صورت گرفته اسـت.
شـهردار منطقـه درپاسـخ بـه این سـوال کـه چه زمانـی قرار اسـت ایـن تندیـس در بزرگراه 
مزیـن شـده بـه نـام سـردار شـهید همدانـی نصب شـود؟ پاسـخ داد: تندیـس آماده اسـت و 
طبـق برنامـه ریـزی های بـه عمل آمده قرار اسـت در هفته جاری مراسـم ویـژه ای با حضور 
همرزمـان این شـهید بزرگـوار در محور بزرگراهی شـهید همدانی برگزار شـود و این تندیس 

رونمایی و نصب شـود.
سـردار شـهید حسـین همدانی متولد ۲۴ آذر ۱۳۲۹ در شهر آبادان چشـم به چهان گشود و 
از بنیانگذاران سـپاه همدان و کردسـتان بود؛ وی سـال ها فرمانده لشـگر ۲۷ مکانیزه محمد 
رسـول اهلل)ص( و از بانیان احداث شـهرک مسـکونی شـهیدباقری در منطقه ۲۲ بوده اسـت.

این شـهید بزرگوار در ۱۶ مهر ۱۳۹۴ در اطراف شـهر حلب سـوریه شـهرک های نبل و الزهراء 
به درجه رفیع شـهادت نائل شـد.

فریب با ادعای ضرب االجل زمانی 
و امتیازات فراوان

»رأفت اسالمی« 
امر را بر فسیل های 

 سیاسی مشتبه 
کرده است

واکنش نمایندگان به بیانیه میرحسین موسوی
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آگهي مناقصه عمـومي یک مرحـله اي
» آگهی شماره 1401-21«

روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان       

ت اول
نوب

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی 1 مرحله ای , نسبت به » انجام عملیات ساختمانی توسعه فیدر خانه 
پست 63/20 جالبی « اقدام نماید.

 WWW.setadiran.ir لذا از متقاضیان شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می آید ، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس    
مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 500,000 ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و سایر درآمدهای شرکت 
سهامي برق منطقه اي هرمزگان  از تاریخ 1401/05/23 لغایت 1401/05/27 اقدام  و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند . با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد , الزم است در صورت عدم عضویت فبلی شرکتها در سامانه فوق 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضا, الکترونیکی اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره   
4-33313861-076 داخلي 2019  ، و در خصوص سامانه با داخلی 3000 تماس حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن , فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه 
الزامی می باشد . ضمنا« خریداران اسناد میتوانند به صورت فیزیکی نیز پاکات خود دا در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد. ارائه  فیزیک پاکت 

الف الزامیست .
    توضیحات:

1- مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 692,975,649 ریال ، به صورت ضمانتنامه معتبربانکي ویا واریز نقدي .
2-  الزامات مناقصه به شرح ذیل می باشد )عدم بارگذاری هریک از موارد زیر باعث رد پیشنهاد می گردد(: 

1-1- شر کت ها ي داراي رتبه 5 ابنیه 
1-2- ارائه حداقل دو کار مشابه در شرکت هاي برق منطقه اي سطح کشور و بارگذاري رزومه کار مشابه به همراه اسناد رضایت مندي در برق هرمزگان یا سایر شرکت 

هاي برق منطقه اي 
3-2- بازدید از محل پروژه و بارگذاري صورت جلسه بازدید با بهره بردار پست اپراتور و بارگذاري صورت جلسه بازدید در سامانه ستاد

2- دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری شرکت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سئواالت فنی و هماهنگی جهت 
بازدید با شماره همراه 09173698165 آقای مهندس ارزانی تماس حاصل فرمایند.

3- حداکثـرمهلت تحویل اسنـاد به دبیرخانه اینشرکت تا ساعت 9 صبح روز  سه شنبه مورخ 1401/06/08 و زمان بازگشایی پاکات راس ساعت 10 صبح همان روز دردفتر 
امور تدارکات وقراردادهاي این شرکت می باشد. 

4- به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي که بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقًا ترتیب اثرداده نخواهدشد.
5- آگهي ما درسایت سامانه  )www.setadiran.ir(بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر«  قابل مشاهده مي باشد.

شناسه آگهی 1362878

آگهی فراخوان عمومی

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
28-1401

موضوع فراخوان: انجام عملیات حمل مواد اولیه از منطقه سنگان به شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا 
از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در زمینه موضوع فراخوان دعوت می گردد نسبت به تکمیل فرم های 

ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه اقدام و جهت شرکت در مناقصه مذکور اعالم آمادگی نمایند. 
 نحوه دریافت پرسشنامه های ارزیابی کیفی: هماهنگی با کارشناس قراردادهای حمل و نقل و دریافت 

نحوه ارسال فرم های ارزیابی کیفی: ارسال مدارک و مستندات از طریق اداره پست و یا تحویل به صورت پرسشنامه 
های مذکور

 آدرس: اصفهان، ۷۵کیلومتری جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، قسمت قراردادهای حمل و نقل - کد 
پستی: حضوری ۸۴۸۸۱۱۱۱۳۱ و صندوق پستی: ۸۴۸۱۵۱۶۱ و تلفن: ۵۲۷۳۳۶۰۲ -۰۳۱ 

مهلت ثبت نام: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
آقای  با  بازرگانی  اطالعات  و  تلفن ۵۲۷۳۶۸۳۰ -۰۳۱  به شماره  بنائیان  آقای  با  فنی  اطالعات  به  نیاز  در صورت 

عباسی ۵۲۷۳۳۶۰۲ -۰۳۱ و ۰۹۱۳۸۸۶۱۶۰۵ تماس حاصل فرمائید.
 امکان دریافت اسناد مناقصه توسط پیمانکار، پس از بررسی کارشناس قراردادهای حمل ونقل از فرم های ارزیابی 

کیفی و توانمندی شرکت مربوطه انجام می گردد.
  الزم به ذکر است شرکتهایی می توانند در مناقصه شرکت کنند که توان صدور بارنامه در منطقه سنگان را داشته 

باشند )استعالم از طریق اداره راهداری استان شهرستان خواف( 

دفاع مردم همدان 
از سردار شهید همدانی 
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