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اغتشاشـات اخیـر در ایـران بـار دیگـر ماهیـت 
غـرب را نسـبت بـه ایـران اسـامی نشـان داد 
و ثابـت کـرد کـه اصـرار بـر گسـترش روابط با 
اروپـا و آمریکا اشـتباه اسـت. کشـورهای غربی 
و بسـیاری از مسـئوالن و سـران این کشـورها 
در طـول آشـوب ها و اغتشاشـات ایران، دسـت 
بـه هـر کاری زدند و حتی سـطح جایـگاه خود 
را تنـزل داده و بـا افرادی دیـدار کردند که نزد 

ملـت ایـران جایگاهـی ندارند.
کشـورهای غربـی بدون دوراندیشـی و بی توجه 
بـه آینـده،  به گونـه ای برخورد کردنـد که تصور 
می کننـد جمهـوری اسـامی ایـران سـرنگون 
آمـاده  را  خـود  هم اکنـون  از  و  شـد  خواهـد 
ایـن اتفـاق کرده انـد، غافـل از این کـه در ایـن 
اغتشاشـات که خـود در ایجـاد آن نقش دارند، 

بـوی کبـاب نمی آیـد خـر داغ می کننـد!
ویـژه  بـه  اروپایی هـا  محاسـباتی  اشـتباه 
و  آلمـان  انگلیـس،   همچـون  کشـورهایی 
از فتنه آفرینـان  بـه طـور علنـی  فرانسـه کـه 
اظهـار  در  و  کـرده  حمایـت  آشـوب گران  و 
داده انـد،  نشـان  را  رفتـار  ایـن  خـود  نظـرات 
 بـرای آنهـا گـران تمـام خواهـد شـد، چـرا که 
اینگونـه رفتارهـا باعـث می شـود تـا ایـران در 
نـوع روابـط خـود بـا اروپا تجدیـد نظـر کند و 
گرایـش خـود را که بـه درسـتی تصمیم گیری 
شـده، به سـوی شـرق به ویـژه چین و روسـیه 

افزایـش دهـد.
فرانسـه  جمهـور  رئیـس  مکـرون،  امانوئـل 
خارج نشـین  ایرانـی  زنـان  از  دسـته ای 
الیـزه پذیرفتـه کـه در  ضدانقـاب را در کاخ 
میـان آنهـا مصـی علینـژاد هـم وجود داشـت.

رئیـس جمهور کشـوری چون فرانسـه، سـطح 
خـود را تـا این انـدازه تنـزل داده و افـرادی را 
می پذیـرد که مـردم ایران از او متنفر هسـتند. 
از  ایـن جمـع  در  خـود  سـخنان  در  مکـرون 
شـورش هایی کـه غـرب در ایجـاد آنهـا نقـش 

داشـته، بـا نـام انقـاب یـاد کـرده اسـت!
رئیـس جمهـور فرانسـه معنـا و مفهـوم انقاب 
نـدارد،  آن  از  درسـتی  درک  و  نمی دانـد  را 
دشـمنان  کـه  فتنـه ای  و  اغتشـاش  و  آشـوب 
ایـران بـا همکاری گسـترده کشـورهای غربی و 
بـا بهره گیـری از فضای رسـانه  ای سـنگینی که 
علیـه ایـران شـکل گرفته اسـت،  نامـش انقاب 
نیسـت. مکـرون آبـروی انقـاب کبیر! فرانسـه 
را هـم بـا حمایـت از افرادی مسـئله دار و دیدار 
بـا آنهـا برباد داد. مردم فرانسـه باید نسـبت به 
ایـن رفتـار سـخیف واکنـش نشـان دهنـد و از 

حیثیـت خـود دفـاع کنند.
اروپـا بایـد نسـبت بـه رفتارهـای خـود تجدید 
نظـر کنـد،  ایـران در معـادالت منطقـه و حتی 
فرامنطقـه تأثیرگـذار اسـت و ایـن تأثیرگذاری 

می توانـد بـه زیـان اروپـا تمام شـود.
اروپایـی کـه در حال ورود به فصل سـرما بدون 
کارخانه هـای  و  خانوارهـا  بـرای  گاز  تأمیـن 
صنعتـی خـود اسـت،  چگونـه دم از تحریم های 

جدیـد علیـه ایـران می زند؟!
صدراعظـم آلمـان از تحریم هـای اتحادیه اروپا 
علیـه ایـران حمایـت کـرده در حالـی کـه آیـا 
تحریمـی هـم باقی مانده اسـت کـه علیه ایران 

وضع نشـده باشـد؟
تصـورش را بکنیـد،  اگـر احیـای برجـام اتفـاق 
اجـرا  را  خـود  تعهـدات  ایـران  بـود،   افتـاده 
می کـرد و تحریم هـا هـم لغـو شـده بـود، بـا 
وقـوع آشـوب ها آیـا آمریـکا و اروپـا تعهـدات 
خـود را اجـرا می کردند؟! قطعـاً از برجام خارج 
می شـدند، چـرا که اعتقـاد دارند باید بـه ایران 

در ایـن شـرایط فشـار بیشـتری وارد کـرد.
برجـام  احیـای  نرسـیدن  نتیجـه  بـه  شـاید 
حکمتـی داشـته اسـت کـه حکمتـش همیـن 
روزهـا اسـت. تـاش فـراوان بـرای رسـیدن به 
برجـام بـه دلیـل اغتشاشـات بـار دیگـر نابـود 
می شـد و هزینه هـای آن بیشـتر از نبـودش به 

می گشـت. تحمیـل  کشـور 
روسـیه،  آیـا کشـورهای شـرق همچـون  امـا 
چیـن،  قزاقسـتان و برخـی دیگر از کشـورهای 
منطقـه نیـز موضعـی همچـون مواضـع اروپـا 
گرفتنـد؟ آنهـا حتـی دخالت هـای بیگانـگان را 

در امـور داخلـی ایـران محکـوم کردنـد.
دسـتگاه  اسـامی،  ایـران  بایـد  مسـلم  قـدر 
دیپلماسـی در روابـط خود با برخی کشـورهای 
اروپایـی بازبینی داشـته باشـد و دیگـر فرصت 
مداخلـه در امـور داخلی ایران را بـه آنها ندهد. 
وجـود ده هـا شـبکه فارسـی زبـان علیـه ایـران 
اسـامی در کشـورهای گوناگون اروپایی به ویژه 
انگلیـس عمق دشـمنی آنهـا را نشـان می دهد.

شمشیرراازروبستهاند

دبیر ستاد حقوق بشر ایران در نیویورک: 

 اجازه نمی دهیم روایت غلط غرب 
و آمریکا اذهان کشورها را منحرف کند
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اخــبــار

سرمقاله

سیاوش کاویانی

سرلشکر باقری:

 موفقیت فرزندان ایران اسالمی تجلی بخش
 اراده و توانمندی برای فتح قله های گوناگون است

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: موفقیت ها و پیروزی های پی در پی این روزهای 
فرزندان ایران اســامی در رشــته های مختلف ورزشــی در آوردگاه های جهانی ورزش، 
تجلی بخش اراده و توانمندی برای فتح قله های رفیع افتخار در عرصه های گوناگون است.
سردار سرلشکر پاســدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی قهرمانی 
تیم ملی والیبال نشســته مردان کشورمان در سیزدهمین دوره مسابقات ۲۰۲۲ قهرمانی 
جهان در بوسنی و راهیابی به مسابقات  پارالمپیک پاریس را تبریک گفت. متن پیام رئیس 

ستاد کل نیروهای مسلح به شرح ذیل است:
قهرمانی مقتدرانه ، غرور انگیز و با  شــکوه  تیم ملی والیبال نشســته مردان کشــورمان 
در ســیزدهمین دوره مسابقات ۲۰۲۲ قهرمانی جهان در بوســنی و راهیابی به مسابقات  
پارالمپیک پاریس را به ملت عظیم الشــان ایــران تبریک می گویم. موفقیت ها و پیروزی 
های پی در پی این روزهای فرزندان ایران اســامی در رشــته های مختلف ورزشــی در 
آوردگاه هــای جهانی ورزش، تجلی بخش اراده، توانمندی و ظرفیت های درخشــان این 

سرزمین برای فتح قله های رفیع افتخار در عرصه های گوناگون است.
همت ســترگ و واالی یکایک پدیدآورندگان این دســتاورد های بزرگ را می ستایم و با 
قدردانی از کادر فنی و قهرمانان تیم والیبال نشســته کشــور عزیزمــان در رویداد اخیر، 
ســربلندی جامعه ورزش میهن اسامی در میادین حســاس پیش رو را از درگاه خداوند 

متعال طلب می کنم.

حرکت قطار مسافری خاش-زاهدان در آینده نزدیک

 7500 میلیارد تومان در راه آهن چابهار هزینه شد
معاون وزیر و شهرسازی با اشاره به افتتاح مسیر 154 کیلومتری خط ریلی زاهدان خاش، 
گفت: بزودی با حرکت قطارهای مســافری در مســیر زاهدان - خاش شــاهد کاهش بار 

ترافیک در مسیر جاده ای خواهیم بود.
خیــر اهلل خادمــی در گفت وگو با فــارس، با بیان اینکــه پروژه راه آهــن چابهار-زاهدان 
طوالنی ترین پروژه ریلی کشور اســت، اظهار داشت: در حال حاضر 33۰۰ کیلومتر پروژه 
ریلی در دست اجرا داریم که طوالنی ترین و سخت ترین پروژه ریلی کشور راه آهن چابهار 

به زاهدان به طول 64۰ کیلومتر است.
وی افزود: پیشــرفت فیزیکی کل این پروژه نزدیک به 6۲ درصد اســت و تاکنون 75۰۰ 
میلیارد تومان از منابع مختلف برای این پروژه هزینه شــده اســت؛ ارزش به روز شده این 

هزینه انجام شده معادل ۲5 هزار میلیارد تومان است.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه فاز اول این پــروژه حدفاصل زاهدان تا خاش 
بخش شمالی پروژه بود که با حضور  معاول اول رئیس جمهور به بهره برداری رسید، گفت: 
این پروژه براساس آخرین استانداردها ساخته شده است به طوری که سرعت حرکت قطار 

مسافربری حداکثر 16۰ کیلومتر و حداقل 1۲۰ کیلومتر خواهد بود.
وی با اشــاره به تاش های گسترده قرار گاه سازندگی خاتم االنبیا به عنوان پیمانکار  پروژه 
راه آهن چابهار، تصریح کرد: برای مســیر 154 کیلومتری خط آهن خاش- زاهدان حدود 
۲5۰۰ میلیارد تومان هزینه شده بود که به قیمت امروز معادل 6 تا 7 هزار میلیارد تومان 
اســت. برنامه ما این اســت که به محض اینکه زیرسازی بخش های مختلف تمام شود، به 

صورت مرحله ای این پروژه بزرگ ملی را زیر بار ترافیک ببریم.
خادمی با بیان اینکه در خاش ایســتگاه بسیار زیبایی در مساحت 55۰۰ متر مربع با تمام 
امکانات احداث شده است، گفت: ان شااهلل به زودی با حرکت قطارهای مسافربری در مسیر 

زاهدان - خاش شاهد کاهش بار ترافیک در مسیر جاده ای خواهیم بود.
معاون وزیر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه پروژه خط آهن زاهدان - چابهار بخشــی از 
کریدور شــمال به جنوب کشور اســت، گفت: این خط آهن با هدف اتصال خطوط ریلی 
کشور به آســیای میانه به عنوان نزدیک ترین مســیر ریلی به چابهار و هم برای اتصال به 
افغانســتان از طریق پایانه مرزی میلــک و هم از طریق خواف به چابهــار می تواند برای 

ترانزیت بین المللی و منطقه ای موثر باشد.

صفحه 2
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 انجمن سینمای 
دفاع مقدس هنوز 
 »انقالبی و آرمانی«

 عمل می کند؟
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 پشت پرده دیدار
  مسیح علی نژاد

 و رئیس جمهور فرانسه
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شناسه آگهی )1408033(

آگهی فراخوان  -  تجدید مناقصه
      موضوع : خرید500 بشکه 208 لیتری گالیکول ) GLYCOL (  به شماره مناقصه 00132
با شماره 2001092921000086 بر روی برد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد مناقصه خرید 500 بشکه 208 لیتری گالیکول )GLYCOL( را طبق شرایط و مدارک مربوطه 
از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شــرکت های تولیدکننده و تامین کننده واجد شــرایط واگذار نماید. از متقاضیانی که دارای شــرایط ذیل 
می باشند، درخواست می گردد از زمان چاپ آگهی نوبت دوم تا حداکثر هفت روز پس از درج آن جهت دریافت اسناد ارزیابی، تکمیل و عودت آن 
در مهلت تعیین شده از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. الزم به ذکر است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت در 

مناقصه و دریافت اسناد به انجام رسانند.
برآورد مناقصه 50,000,000,000 ریال می باشد و شرکت کنندگان در مناقصه می بایست توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 
2.500.000.000 ریــال )باســتثنای ضمانت نامه هــای صــادره از پســت بانک( طبق تصویب نامه شــماره 123402/ت 50659 ه مــورخ 1394/09/22 

هیات محترم  وزیران، را داشته باشند. 
 محل تحویل کاال: انبار کوار به نشانی شیراز، 45 کیلومتری جاده فیروزآباد، ورودی شهر کوار، مجتمع عملیات انبارداری مدیریت اکتشاف.

 مدت زمان تحویل کاال : 4 ماه.
 مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران: 7 روز پس از چاپ دومین آگهی روزنامه.

 مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران: 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی.
 شرایط شرکت در مناقصه:

1( داشتن شخصیت حقوقی 2( داشتن تجربه کافی و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه 3( تایید حضور شرکت )مناقصه گر – سازنده( در فهرست 
بلند منابع واحد دستگاه مرکزی AVL صنعت نفت 4( گواهی QC شرکت سازنده 5( استانداردهای )OCMA یا API( یا استانداردهای داخلی.

 همه آگهی مناقصات مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در سایت www.niocexp.ir قابل مشاهده است.
در صورت نیاز به اطالعات متقاضیان می توانند با شماره تلفن 82702224-021 و در صوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( متقاضیان 

می توانند با شماره تلفن 61622217-021 تماس حاصل نمایند. 
روابط عمومی مدیریت اكتشاف

رشکت ملی نفت اریان

دمرییت اکتشاف

»آگهي انجام امور حسابرسی«

روابط عمومي
 دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شاهرود

درماني  بهداشتي  وخدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه 
شاهرود درنظر دارد انجام امور حسابرسی )انتخاب حسابرس( 
سال 1402 خود را از طریق انجام  استعالم و پس از طی فرایند 
به  دانشگاه،  امنای  هیات  مصوب  دستورالعمل  برابر  مربوطه 
حرفه ای  سوابق  و  تجربه  توان،  دارای  که  حسابرسی  موسسات 
به ویژه دانشگاه ها  نهادهای بخش عمومی  مفید در دستگاه ها و 
و شرکت های دولتی را دارند واگذار نماید. از همین رو متقاضیان 
واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعالم از تاریخ چاپ 
آگهی به مدت 5 روز کاری با مراجعه به واحد امور قراردادهای 
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه واقع در شاهرود، بلوار 
آیت ا... طاهری، خیابان شیخ فضل ا... نوری، میدان کتاب، خیابان 
آیت ا... بهجت، ساختمان البرز دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و 
یا سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی www.shmu.ac.ir  اسناد 
استعالم را دریافت دارند. همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با 
واحد امور قراردادها به شماره تلفن 9-32393803-023 داخلی 

163 تماس حاصل نمایند. 
شناسه آگهی 1408773

»دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود«

S400 یک گام تا دست یابی به قابلیت های سامانه پدافندی

 آیا باور 373 از رقیب روس خود 
سبقت  می گیرد؟

ت اول
نوب


