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خــروج آمریکا از برجــام در دوران دونالد ترامپ 
رئیس جمهــور وقت این کشــور، همه ضعف ها 
و کمبودهــای ایــن توافق را برای ایران اشــکار 
کــرد و به همین دلیل می تــوان آن را یک اتفاق 
خوب دانست چرا که از بســیاری اتفاقات بعدی 

جلوگیری کرد.
ترامــپ با تصور این که پس از خــروج آمریکا از 
توافق هســته  ای با ایران، جمهوری اســامی نیز 
چنــدی بعــد از برجام خارج خواهد شــد و یک 
اجماع جهانی را علیه جمهوری شکل خواهد داد،  
برجام را رســماً لغو کرد، تــا پیش از خروج هیچ 
اقدام عملی از سوی آمریکا در اجرای تعهدات چه 

در زمان اوباما و چه در زمان ترامپ دیده نشد.
برجام دارای زمان بندی است و هر یک از تعهدات 
جمهوری اســامی ایران زمــان اجرایی دارد که 
 پــس از پایان موعــد خود، شــرایط محدودیتی 

برداشته می شود.
آمریکایی هــا بر این باورنــد و اصرار هم دارند که 
احیــای برجام به مفهوم آغاز آن از اول اســت و 
سال های گذشته نباید در احیای توافق هسته ای 
اعمال شــود در حالی که ناقض این توافق ایاالت 
متحده اســت و عاوه بر بازگشــت به برجام باید 

جبران خسارت نیز بکند.
این که در متــن توافقنامه پیشــین بندی برای 
تنبیه خروج دیگر کشــورهای امضا کننده برجام 
گنجانده نشده ضعفی اســت که از سوی اعضای 
تیم مذاکره کننده نادیده گرفته شده بود و اکنون 
که قرار است برجام احیا شــود، باید این ضعف و 

نقص که به زیان ایران است برطرف شود.
این خواســته منطقی و قانونی اســت اما ایاالت 
متحــده این را نیــز نمی پذیرد بــه همین دلیل 
می خواهد بــا فرافکنی و بهره برداری رســانه ای 
فضای افــکار عمومی جهــان را منحرف کرده و 
ایران را مقصر به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای 

برجام معرفی کند.
ایران پاســخ خود را به بررســی آمریکایی ها داده 
اســت و آنها همچنان در حال بررسی آن هستند 
در حالــی که هم روســیه و هم چین از پاســخ 
جمهوری اسامی حمایت کرده و آن را منطقی و 
معقول می دانند حتی اروپا نیز تلویحاً آن را تأیید 
کرده اما به خاطر وابستگی به سیاست های ایاالت 

متحده نمی تواند مستقًا اظهار نظر کند.
از ســوی دیگر، البی  صهیونیســت ها نیز بر روی 
نظرات اروپا و آمریکا تأثیر گذار است تا جایی که 
یکی از دالیل به تأخیر افتادن احیای برجام نقش 

صهیونیست ها است.
ایران تضمین می خواهد، بازگشــت به دوره قبل 
شــدنی نیست و قرار نیست ایران بر سر برجام دو 

بار از یک سوراخ گزیده شود.
اگر آمریکا و اروپا اعتقاد به بازآفرینی برجام دارند 
بایــد از مواضع قبلی خود کوتــاه بیایند و تن به 
خواســته های منطقی و درست جمهوری اسامی 

ایران بدهند.
حتی می توان ایجاد آشــوب سیاســی در عراق را 
بــرای جلوگیری از برگــزاری یک همایش بزرگ 
سیاســی که ایران متولی و رهبری آن را بر عهده 
دارد دانســت تا از نمایش قدرت مســلمانان به 
رهبری جمهوری اسامی ایران جلوگیری کند اما 
این توطئه در نطفه خفه شــد و به دشمنان اجازه 
نداد که مانع نمایش قدرت اسام و شیعیان شود. 
همایش بزرگ اربعین رجزخوانی برای دشــمنان 
اســام اســت، کنگره عظیمی که لرزه بــر اندام 
دشــمنان می اندازد و اکنون پس از دو سال وقفه 
در برگزاری آن به خاطــر ویروس کرونا، بار دیگر 
فرصت آن فراهم شــده اســت تا جهان اسام و 

تشیع قدرتنمایی کند.
قدر مســلم احیای توافق هسته ای مطلوب کامل 
ایــران نخواهد بود اما با توجه بــه تأکید و اصرار 
جمهوری اســامی بر ســر موضوعات و مسائلی 
همچون تضمین الزم و تعهد غیر قابل انکار همراه 
با گزینه تنبیه برای خروج از آن از ســوی غرب،  
می تواند یک حاشــیه امن نسبی را ایجاد کند هر 
چنــد باز هم نمی توان به آمریــکا و غرب اعتماد 

کرد، غیر قابل اعتماد بودن در ذات آنها است.
اگر پس از احیای برجام و بازگشت ایاالت متحده 
به آن شــاهد خروج این کشــور از برجام جدید 

بودیم تعجبی ندارد.
اروپا باید از خود بیشــتر مایه بگذارد،  اگر خواهان 
احیای برجام است، حتی می تواند ضمانت آمریکا 
را هــم بکند یــا رو در روی با ایــاالت متحده به 

مذاکره بنشیند و آن را وادار به تمکین کند.

 اروپا باید از خود 
بیشتر مایه بگذارد

رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

مردم شیوه نامه های بهداشتی را 
با جدیت بیشتری رعایت کنند
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اخــبــار

سرمقاله

مهار کامل آتش سوزی در تاالب بین المللی انزلی
پس از تاش گســترده نیروهای خدمات رســان و امدادی، آتش سوزی در نیزارهای تاالب 
انزلی کامًا مهار شــد و هم اکنون بالگرد سپاه پاسداران انقاب اسامی برای جلوگیری از 

شعله ور شدن مجدد آتش در بعضی نقاط، در حال پایش منطقه است.
تاالب بین المللی انزلی یکی از اکوسیســتم  های بااهمیت از ابعاد گوناگون زیست  محیطی 
و اقتصادی اســت که به دلیل آلودگی ناشی از فعالیت  های انسانی، کشاورزی و صنعتی با 
مخاطرات جدی روبه رو شده و متأسفانه در کنار این مخاطرات جدی، گهگاه توسط عوامل 
انسانی و غیرانسانی، بخشی از نیزارها و بسترهای آن طعمه حریق می شود که باعث ایجاد 

خسارت های مالی برای استان می شود.
در همین راســتا بخش عظیمی از بســتر تاالب در دو روز گذشــته دچار حریق شد که 
بافاصله تمامی دســتگاه ها به دســتور اســتاندار گیان پای کار آمدند و با درخواست از 
وزارت کشــور و سایر دستگاه ها، سه فروند بالگرد برای اطفا و مهار آتش در منطقه حضور 
پیدا کردند و سرانجام پس از تاش گسترده نیروهای خدمات رسان، آتش سوزی نیزارهای 
تاالب انزلی مهار شــد. به گفته مدیران و مســئوالن حاضر در منطقه، حدود 40 هکتار از 
بســتر تاالب طعمه حریق شــد و برآورد دقیق میزان خسارت های وارده و مساحت دچار 

حریق شده مجدداً اعام خواهد شد .
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری گیان، در گفت وگو با تسنیم، از مهار کامل آتش در 
تاالب انزلی خبر داد و اظهار داشــت: با وجود اطفاء کامل آتش سوزی در تاالب انزلی، اما 
بالگرد ســپاه پاسداران هنوز در منطقه حضور دارد و در حال آب پاشی به نقاطی است که 

احتمال شعله ور شدن آتش  در آن نقاط وجود دارد.
»امیر مرادی« با اشاره به اینکه در حال پایش و رصد دقیق و نقطه به نقطه منطقه هستیم 
گفت: از همان ســاعات ابتدایی شــروع آتش سوزی، نســبت به انجام هماهنگی های الزم 
برای مهار آتش اقدام کردیم و با پای کار آمدن نیروهای محیط زیســت، منابع طبیعی و 
تجهیز امکانات مورد نیاز، وارد عرصه شدیم و سعی در مهار آتش داشتیم تا اینکه بالگردها 

رسیدند و در مناطق صعب العبور حضور پیدا کردند.
وی برخی عوامل عمدی و غیرعمدی که باعث ایجاد حریق در بســتر تاالب می شــوند را 
مورد اشــاره قرار داد و افزود: میزان دقیق مســاحت دچار آتش ســوزی شده مجدداً طی 
برآوردی اعام خواهد شــد اما عمدی بودن حریق در حاشــیه تاالب محرز شده و عامل 

آتش سوزی نیز شناسایی و دستگیر شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیان در توصیه به مردم و شهروندان گفت: با توجه به 
کمبود بارش ها و خشک بودن نیزارها، کوچک ترین جرقه می تواند باعث آتش سوزی شود 
و به مردم توصیه می شــود که از روشن کردن آتش نزدیک نیزارها به هر نحوی جلوگیری 

کنند تا شاهد چنین اتفافاتی نباشیم.

 ۴۰۰ هزار نفر از ثبت نام شدگان در »سماح«
 باید دُز یادآور بزنند

رئیس ستاد اربعین حسینی گفت: تا به امروز دو میلیون و سیصد هزار نفر در سامانه سماح 
ثبت نام کردند که از این تعداد 400 هزار نفر نیازمند تزریق ُدز یادآور هستند.

ســید مجید میراحمدی رئیس ســتاد مرکزی اربعین حســینی گفت: میزان افرادی که 
تاکنون از مرز خارج شدند نسبت به روز قبل آن ۶۸ درصد افزایش داشته است. وی افزود: 
۹۲ هــزار و ۲۹۸ نفــر تا کنون از مرزهای زمینی و هوایی به عراق وارد شــدند که از این 

تعداد ۲ هزار و سیصد و هشت نفر از مرز هوایی کشور را به مقصد عراق ترک کرده اند.
رئیس ستاد اربعین حسینی گفت: تا به امروز دو میلیون و سیصد هزار نفر در سامانه سماح 
ثبت نام کردند که از این تعداد 400 هزار نفر نیازمند تزریق دوز یادآور هســتند که البته 

برای این افراد پیامک ارسال شده است.
میر احمدی با اشــاره به اینکه از اول ماه صفر تاکنون روند خروج زائران به ســمت عراق 
افزایشــی بوده اســت، گفت: رئیس جمهور تاکید کرده است چهار مقوله سامت، امنیت، 
ســهولت و ارزانی ســفر زائران اربعین باید مورد توجه قرار بگیرد. وی بیان کرد: به تدریج 
موکب های عراقی به تعدادشــان اضافه می شود، البته ۱۲00 موکب در پایانه های مرزی از 

طرف ایران در حال خدمات رسانی هستند.

داستان یک جدایی

 جست وجوی البه الی اسناد 
برای نمایش یک حسرت تاریخی 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان واگذاری تامین نیروی انسانی طرح پرسشگر کوهورت صومعه سرا

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

دانشگاه علوم پزشکی گیالن در نظر دارد مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی طرح پرسشگر کوهورت صومعه سرا از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط(برای 
کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
-تاریخ انتشار فراخوان: چهارشنبه 1401/6/9

-مهلت دریافت اسناد فراخوان: پنج شنبه 1401/6/17
-مهلت ارسال پیشنهادات: دوشنبه 1401/6/28
-زمان بازگشایی پاکت ها: سه شنبه 1401/6/29

تماس   شماره  دانشگاه   ریزی  برنامه  و  توسعه،مدیریت،منابع  گیالن-معاونت  پزشکی  علوم  دانشگاه  دستگاه  آدرس  و  تماس  اطالعات 
     013-33326061-4

تاریخ انتشار : 1401/6/13

فراخوان عمومی دو مرحله ای
ــاق 408  ــان ســپهبد قرنــی- قبــل از پــل کریمخــان- پــاک 189- طبقــه چهــارم - ات شــركت مهندســی و توســعه گاز ایــران  بــه آدرس تهــران- خیاب
)طــرح خــط لولــه نهــم سراســری گاز( در نظــر دارد  خریــد خدمــات مشــاوره نظــارت عالیــه، كارگاهــی و بازرســی شــخص ثالــث پــروژه احــداث خــط 
لولــه انتقــال گاز  56 نهــم سراســری حدفاصــل اهــواز - دزفــول )در دو گســتره اهــواز/ شوشــتر و شوشــتر/ دزفــول( بــه روش EPC بــه طــول تقریبــی 
210 کیلومتــر در مــدت زمــان حــدود 700 روز بــرای هــر گســتره و بــا مبلــغ تجمعــی در حــدود 1,220 میلیــارد ریــال بــا توجــه بــه مــوارد زیــر بــه مشــاور 

واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
 کلیــه شــرکت های مهندســین مشــاور متقاضــی شــرکت در فرآینــد خریــد خدمــات مشــاوره می بایســت دارای حداقــل پایــه یــک معتبــر در تخصــص خطــوط انتقــال نفــت 

و گاز از ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و ســایر مــوارد منــدرج در متــن کامــل آگهــی باشــند. 
 کلیــه مراحــل برگــزاری فرآینــد خریــد خدمــات مشــاور از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس اینترنتــی www.setadiran.ir بــا کــد فراخــوان 

2001092131000034 انجــام خواهــد پذیرفــت. 
 مهلت دریافت )دانلود( اسناد استعام ارزیابی کیفی جهت حضور در فرآیند خرید خدمات مشاور هفت روز از تاریخ آگهی نوبت دوم می باشد.

 اسناد خرید خدمات مشاور پس از انجام ارزیابی كیفی، صرفا توسط حائزین حداقل امتیاز الزمه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( قابل دریافت می باشد. 
 گشــایش پیشــنهادات مالــی پــس از بارگــذاری  پیشــنهادات در ســامانه ســتاد و انجــام ارزیابــی فنــی و کســب حداقــل امتیــاز الزمــه بــا حضــور نماینــده مناقصــه گــران در 

هیــات انتخــاب مشــاور انجــام خواهــد گردیــد.
021 تمــاس و بــا ورود بــه درگاه اینترنتــی WWW.NIGCENG.IR متــن كامــل آگهــی  عاقمنــدان جهــت كســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــا شــماره تلفــن 81316457-

را رویــت نماینــد. 
»روابط عمومی شــركت مهندســی و توســعه گاز ایران«

دوم
ت 

نوب

رشكت مهندسی و توسعه گاز اریان

شناسه آگهی )1365221(

آگهی تجدید مزایده عمومی  1401/02/م.ز
شــرکت تولیــد نیــروی بــرق تهــران در نظــر دارد ضایعــات فلــزی )روتــور و کمپرســور( نیــروگاه ری را از طریــق مزایــده عمومــی 

بــه فروش برســاند.
 حــدود 71 تــن قطعــات ضایعاتــی )ســوپر آلیــاژ( کــه شــامل روتــور توربیــن GE، روتــور توربیــن و کمپرســور آســک و فیــات، روتــور 

ــا جزییــات درج شــده ســامانه ســتاد ایــران )لیســت پیوســت( کمپرســور وســتینگهاوس، هیتاچــی و فیــات ب
مزایــده گــران مــی تواننــد جهــت رویــت ضایعــات از تاریــخ 1401/06/08 الــی 1401/06/19 بــه محــل نیــروگاه ری بــه آدرس تهــران، 
جــاده قدیــم، باقرشــهر، انتهــای بلــوار فلســطین از ســاعت 8:00 تــا 14:00 مراجعــه نماینــد و اســناد مزایــده بــه شــماره ســتاد ایــران 
1001001468000003 را از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir دریافــت نماینــد. ضمان شــرکت 
ــه مــی شــود.  ــده به صــورت ضمانــت نامــه بانکــی ارائ ــام پیشــنهاد دهن ــه ن ــال اســت کــه ب ــزان 2.130.000.000 ری ــه می ــده ب  در مزای

)ضمناً بازدید شرکت کنندگان از ضایعات و یا نمایندگان قانونی شان از الزامات شرکت در مزایده می باشد.(
 مهلت زمانی دریافت اسناد: از ساعت 8:00 الی 16:00 روزهای سه شنبه 1401/06/08 الی روز شنبه  مورخ 1401/06/19

 مهلــت زمانــی و محــل ارائــه پیشــنهاد: اســناد از ســاعت 8:00 الــی 16:00 روز سه شــنبه  مــورخ 1401/06/08 الــی روز سه شــنبه مــورخ 

1401/06/29 در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بارگــذاری گــردد.
 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30

 تاریخ اعتبار پیشنهاد: روز چهارشنبه 1401/09/30

 محــل و آدرس برگــزاری مزایــده: تهــران خیابــان ســتارخان، بعــد از پــل یــادگار امــام، نیــروگاه طرشــت )بــرق آلســتوم(، شــرکت تولیــد 

نیــروی بــرق تهــران.
ــا  ــر بارگــذاری اســناد ب ــد عــاوه ب ــده بای ــر بخشــنامه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت تمامــی شــرکت کنندگان در مزای * بناب
امضــای الکترونیــک در ســامانه، تمامــی اســناد را بــه صــورت یــک فایــل PDF و ممهــور بــه امضــای الکترونیــک در معامــات 

بارگــذاری نماینــد.

دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و ارائه اسناد مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان 
ایجــاد نخواهد کرد.

فــروش ضایعــات مــورد مزایــده پــس از مشــخص شــدن برنــده بصــورت نقــدی و قبــل از خــروج کاال مــی باشــد و هرگونــه مالیــات از جمله 
مالیــات بــر ارزش افــزوده و عــوارض و نظایــر آن بــر طبــق قوانیــن و مقــررات بــر عهــده خریــدار اســت. 

ضمنا مدت زمان خروج ضایعات از محل کارخانه دو ماه کاری می باشد.

شناسه آگهی: )1373773(    م الف: 2185

رهبر انقالب اسالمی در دیدار شرکت کنندگان در اجالس مجمع جهانی اهل بیت »ع«:

 جمهوری اسالمی با الهام از اهل بیت 
اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند

صفحه 2


