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گزارشی از اهداف اروپاییها در رایزنی برجامی با بایدن؛

گروه سیاسی
با روشن شدن نتیجه انتخابات
ریاستجمهوریآمریکاوروی کار آمدنجو
بایدنبهعنوانرئیسجمهوراین کشور،هر
یک از قدرتهای بینالمللی و کشورهای
تهایحا کمیتیاین کشور
همسوباسیاس 
سعی دارند تا اقدامات و رایزنیهایی را در
مسیر هماهنگی و همگامی بیشتر با دولت
بایدن در دستور کار قرار دهند .دراینبین،
اروپاییها از همین حاال تحرکات خود
را شروع کرد هاند که یکی از محورهای
رایزنیهای آنها با دولت بعدی آمریکا،
موضوع پرونده هستهای ایران و برجام
است.موضوعی کهحتیدورهدونالدترامپ
ویکجانب ه گراییاشنهتنهاباعثبروزبرخی
اقداماتیکسویهمانندخروجازپیمانهای
بینالمللی شد ،بلکه اقدامات غیرحقوقی
علیه برجام نیز سبب شد تا اتحادیه اروپا
نیز تاحدودی از همراهی با سیاستهای
ترامپ فاصله بگیرد و به سیاست دوپهلو
و محافظ ه کارانه خود در قبال برجام ادامه
بدهد .حال با روی کار آمدن رئیسجمهور
جدید آمریکا ،اروپاییها درصدد هستند
تا با بایدن دموکرات که سعی دارد چهره
معتدلتر و اهل تعاملی را از خود به نمایش
بگذارددربارهنگرانیهایمشترکهمچون
برجام رایزنیهایی داشته باشند.
چنانکهبایدنو«امانوئلماکرون»رئیسجمهور

خوابآشفتهاروپابرایایران

فرانسههفته گذشتهدربارهبرنامههستهای
ایرانبایکدیگر گفتوگو کردندوبایدننیزدر
اینتماستلفنیبار دیگربرادعاهایخودو
اعالم آمادگیاش درباره همکاری مشترک
دربارهچالشجهانیازجملهامنیتوتوسعه
در آفریقا ،درگیریها در اوکراین ،سوریه و
برنامه هستهای ایران تأ کید کرد.
جانسون در پی بازگرداندن بایدن
به برجام
البتهرئیسجمهورفرانسه،تنهامقاماروپایی
نبود که این روزها تحرکات و رایزنیهای
زودهنگامخودپیرامونبرجامراآغاز کرده،
بلکهبوریسجانسون،نخستوزیرانگلیس
نیز در گفت وگویی تلفنی با بایدن به وی
اطمینان خاطر داده است که «به همان
روال گذشتهای بازگردیم که قبال بر اساس
ی کردیم».
آن همکاری م 
در همین زمینه ،یکی از محورهای اساسی
گفت وگوی جانسون با بایدن درباره برجام
بوده که روزنامه انگلیسی آی نیوز نیز با
اشاره به اظهارات جانسون در پارلمان و
گفتوگویتلفنیویبا«جوبایدن» گزارش
ً
کرد احتماال جانسون درصدد است در
پشتصحنه به بایدن فشار آورد تا مجددا
به برجام بازگردد.
غربیها به دنبال محدودیتهای
بیشتر ایران
درواقع ،برنامه مشترکی که دولتهای

ی کنند،تالش
اروپاییدر اینروزهادنبالم 
برای بازگرداندن بایدن به برجام است تا از
یک سو بتوانند جمهوری اسالمی ایران را
که بهزعم آنها تهدیدی بزرگی برای امنیت
منطقه بهحساب میآید را در قالب برجام
تاحدودی مهار و آن را به اجرای یکسویه

تعهدات وادار کنند.
از سویدیگرنیزدرصددهستندتابههمان
نقش واسط ه گری یا پلیس خوب خود در
ماجرای برجام و مذا کرات با ایران بر سر
اقدامات منطقهای و هستهای آن ادامه
بدهند تا این حلقه ارتباطی غرب با ایران

برای اقشار آسیبپذیر در برابر تعطیلی ،اقدامات حمایتی در نظر میگیریم

ع علیه آمریکا در داخل کشور
لزوم اجما 

جدیدی را مطرح کنند که فراتر از برجام باشد و فعالیتهای موشکی ،منطقهای و یا
حتیمسائلحقوقبشریایرانراهمتحتالشعاعقراردهد،چرا که کشورهایاروپایی
همواره تکمیلکننده سیاستهای آمریکا در قبال ایران و دیگر دولتهای منطقه
هستند و منافع مشترک اینها پیرامون موضوعات مختلفی مانند پرونده هستهای
ایران گسترده است و همگرایی الزم را در راستای منافع خودشان دارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد :جمهوری اسالمی
ایران باید همواره رصد الزم و اقدامات کارشناسی را در نظر گرفته و عالوه بر آن،
تشکیالت سیاست خارجی ،مجلس و بخشهای حا کمیتی نیز نوعی سیاست
اجماعی را در مقابل آمریکا و اروپا در پیش بگیرند .به نظر میآید بایدن بعد از روی
ی کند به برجام برگردد ،منتهی با اعمال برخی تغییرات که قطعا
کار آمدن تالش م 
بازهم به ضرر ایران خواهد بود.
این نماینده مجلس تأ کید کرد :ما ا گر سیاست واحد و اجماع مناسبی در حوزه
سیاستخارجیوبرجامنداشتهباشیم،آمریکاواروپاییهاازاینتشتتواختالفنظر
داخلیاستفادهوامتیازاتبیشتریراطلبخواهند کردوموجبمیشودتاهمراهی
و هماهنگی اروپاییها با آمریکا بیشتر شده و سیاست واحد و موضعی مشخصتری
را نسبت به ایران اتخاذ میکنند.

رئیس جمهور گفت :برای اقشار آسیب پذیر که تعطیلی،
کسب و کار آنان را دچار آسیب خواهد کرد ،اقدامات حمایتی
در نظر خواهیم گرفت.
به گزارشفارس،حجتاالسالمحسنروحانیرئیسجمهور
در یکصدوهشتادودومینجلسهستادهماهنگیاقتصادی
باتا کیدبراولویتتدوینالیحهبودجهبراساسواقعیتهای
اقتصادیودر عینحالتداومبرنامههایتوسعه کشور،رشد
و رونق تولید و ایجاد گشایش در معیشت مردم و اقشار کم
برخوردار گفت :مقاومت ملت ایران در بیش از دو سال و نیم
جنگ اقتصادی بی سابقه با دشمنان قسم خورده به ثمر
نشسته است و زمینه های بهبود در شرایط اقتصادی مردم
فراهم شده است و با وجود لطمات و صدمات سختی که به
اقتصاد کشورواردشد،دولتباحمایتوهمکاریمردماجازه
نداد تحریم کنندگان به اهداف شوم خود برسند.
روحانیادامهداد:از ایننظرباعنایتبهاهدافالیحهبودجه
سال آینده و با برنامه ریزی هایی که انجام شده ،با امیدواری

نوبت اول
شماره مجوز 1399/4557

شركت گاز استان ایالم

آ گهی تهیه لیست كوتاه مناقصات محدود
از طریق فراخوان ارزیابی كیفی مناقصهگران  -شماره گ 99/38/35

دستگاه مناقصهگزار :شركت گاز استان ایالم
موضوع مناقصه :سرفصل پكیجهای پیشبینیشده جهت تهیه لیست كوتاه مناقصات محدود از طریق فراخوان ارزیابی كیفی مناقصهگران
آخرین مهلت فروش اسناد 1399/09/15 :تا پایان وقت اداری
آخرین مهلت ارائه رزومه كاری 1399/09/30 :تا ساعت  8:45دقیقه صبح
زمان گشایش پا كات 1399/09/30 :ساعت  9صبح
محل گشایش پا كات :سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم
شرایط متقاضیان:
 -1داشتن شخصیت حقوقی
 -2كپی برابر با اصل اساسنامه و آ گهی آخرین تغییرات
 -3ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانكاران از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی براساس مواد  85و  91قانون كار جمهوری اسالمی ایران مصوب  89/3/5وزیر كار و امور اجتماعی
 -4داشتن امكانات :ماشینآالت و نیروی متخصص
 -5داشتن گواهی صالحیت پیمانكاری از سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز برای چهار موضوع حوزه مدیریت بهرهبرداری -1( :پكیجهای حفرات خالی (شبكه و علمك) كل استان  -2پكیجهای
نصب و تعویض كنتور و رگوالتور كل استان  -3پكیجهای ایمنسازی و گابیونبندی خطوط شبكه و فلزی گازدار كل استان  -4پكیجهای تعمیرات خطوط شبكه و انشعابات كل استان)
و داشتن گواهی صالحیت پیمانكاری از سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور در رشته ابنیه برای حوزه بهرهبرداری مدیریت بهرهبرداری ( -5پكیجهای حصاركشی ایستگاههای  T.B.Sو  C.G.Sكل استان)
داشتن گواهی صالحیت پیمانكاری از سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز برای پكیجهای گروه های ( A,B,Cگروه  :Aموضوعات پكیجها :اجرای شبكههای پلیاتیلن گازرسانی و پكیج ساخت
علمك مطابق نقشه استاندارد  SC7040و پكیج ایمنسازی و گابیونبندی خطوط شبكه و فلزی گازدار و غیرگازدار و گازرسانی به صنایع كل استان (مشابه حفرات خالی به شكل پرا كنده میباشد ).گروه  :Bموضوعات پكیجها :اجرای
خطوط تغذیه و انتقال گروه  Cموضوعات پكیجها :اجرا و راهاندازی ایستگاههای تقلیل فشار و اندازهگیری ( )M.S,CCS,TBSو تهیه ایستگاههای تقلیل فشار ( )CCS,TBSو اجرا و راهاندازی ایستگاههای حفاظت كاتدیك و انجام
تستهای پوشش لولههای فلزی)
داشتن گواهی صالحیت پیمانكاری از سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور در رشته  GISبرای گروه  Dموضوعات پكیجها :پكیج  ،GISنقشهبرداری و بازاریابی
داشتن گواهی صالحیت پیمانكاری از سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور در رشته ابنیه برای قسمت اول گروه  Eموضوعات پكیجها :پكیج طراحی و ساخت ساختمانهای اداری ،ساخت و اجرای سایبانهای ایستگاههای
CGS,TBS
داشتن گواهی صالحیت پیمانكاری از سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور در رشته راه و باند برای قسمت دوم گروه  Eموضوعات پكیجهاب :اجرای راههای دسترسی ایستگاههای CGS
 -6داشتن تجربه كافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه
 -7قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
 -8فروش اسناد به واجدین شرایط ،تكمیل و شركت در فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد دولت به آدرس  setadiran.irسامانه ستاد صورت میپذیرد.
محل گشایش پا كات :سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم
آدرس :ایالم – چهارراه پیام نور – بلوار تعمیركاری – نبش خیابان استاد شهریار – شركت گاز استان ایالم
سایت  www.shana.irو  http://iets.mporg.irو  www.ilam-nigc.irشماره تلفن 0843-2235824
كد فراخوان جهت آ گهی مذكور  62.147.861میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/8/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/2 :
خ ش99/8/28 :

روابط عمومی شركت گاز استان ایالم

وزارت نفت

وزارت نفت

آ گهی ابالغ رای

آ گهی ابالغ رای

شماره مجوز 1399/4617

شماره مجوز 1399/4616

آقای یاسین رضازاده – به شماره كارمندی
 -537579فرزند حسین

آقای مهرداد عظیمی دیزج – به شماره
كارمندی  -590716فرزند عبدالعلی

پرونده نامبرده باال به اتهام غیبت متوالی در این هیات مطرح و به
مجازات انفصال موقت به مدت  6ماه محكوم گردیده است .لذا به
علت عدم دسترسی به مشارالیه و به تجویز تبصره ماده  302قانون
آییندادرسیمدنیمراتبدر یكنوبتمنتشرمیشودتانامبردهظرف
مدت یك ماه از تاریخ نشر آ گهی چنانچه اعتراضی دارند در یكی از
روزهای اداری به محل امور اداری ذیربط یا این هیات واقع در تهران،
خیابان مالصدرا ،خیابان شیخبهائی شمالی ،ضلع جنوبغربی
میدان شیخبهائی ،پالك  ،144طبقه چهارم شرقی ،هیات پنجم
بدوی مراجعه نمایند.

پرونده نامبرده باال به اتهام غیبت متوالی در این هیات مطرح و به
مجازات انفصال موقت به مدت  6ماه محكوم گردیده است .لذا به
علت عدم دسترسی به مشارالیه و به تجویز تبصره ماده  302قانون
آییندادرسیمدنیمراتبدر یكنوبتمنتشرمیشودتانامبردهظرف
مدت یك ماه از تاریخ نشر آ گهی چنانچه اعتراضی دارند در یكی از
روزهای اداری به محل امور اداری ذیربط یا این هیات واقع در تهران،
خیابان مالصدرا ،خیابان شیخبهائی شمالی ،ضلع جنوبغربی
میدان شیخبهائی ،پالك  ،144طبقه چهارم شرقی ،هیات پنجم
بدوی مراجعه نمایند.

هیات پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت

هیات پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان وزارت نفت

تاریخ انتشار99/8/28 :
خ ت99/8/28 :

خارجه آلمان با خبرگزاری آسوشیتدپرس
و تأ کید بر ضرورت گفتوگو با ایران و
ایاال تمتحده درباره امکان گنجاندن
مسائل غیرهستهای در برجام نیز دلیل
تأیید این ادعاست.
وزیر خارجه آلمان در این مصاحبه اظهار
کرده که«آلمانهممانندواشنگتنبا«نقش
ت کننده»ایراندرخاورمیانه،برنامه
بیثبا 
موشکیاینکشوروتهدیدهایشعلیهاسرائیل
مشکل دارد و باید با ایاالتمتحده و ایران
درباره اینکه آیا امکان گسترش این توافق،
ی کهبتوانمسائلدیگررادرآن گنجاند
بهنحو 
وجود دارد یا خیر ،گفتوگو کرد».
ویحتیدرموضعیپیشدستانهوطلبکارانه
سعی کردهایرانرابهعنوانناقضتعهدات
معرفی کند و ریاستجمهوری جوبایدن
را فرصتی برای بازگشت آمریکا به توافق
هستهای برجام بداند.
تمامیاظهاراتوتحرکاتاروپاییهادرحالی
است که همسویی و انفعال آنها در برابر
خروجازبرجاموعهدشکنیآمریکاییهاعمال
مقدمات بیاثر شدن برجام را رقم زد.
عالوهبرآن،باید گفتتالش کنونیاروپاییها
برای بازگرداندن آمریکا به برجام و سخن از
الحاقموضوعاتدیگریبهآن،در راستای
محدودسازیبیشترایرانوتکمیلزنجیره
اقدامات کنترلیشاندربارهبرنامهموشکیو
اقدامات منطقهای کشورمان است.

روحانی:

جلیل رحیمی ،عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد:
گروه سیاسی
جلیل رحیمی جهانآبادی عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با
«رسالت»در موردتالشاروپاییهابرایبازگشتدولت
بعدی آمریکا به برجام اظهار داشت :واقعیت امر این
استزمانی کهاروپاییهامعاهدهبرجامراباایرانامضاء کردند،در موقعیتحساس
ی کردند ا گر با ایرانیها
تحتفشار و شرایط خاص منطقه قرار داشتند .آنها تصور م 
به توافق نرسند ،ممکن است جمهوری اسالمی ایران مسیر خودش را ادامه بدهد و
دیگر برای کنترل فعالیتهای هستهای ایران حریفی پیدا نشود.
نماینده مردم تربتجام ،تایباد و باخرز در مجلس تصریح کرد :اما پسازآنکه تحت
چنینشرایطیبرجامامضاءشد،بهنظررسید کهاروپاییهانیزمانندترامپاز توافق
ی کردند .گرچهدیگرراهیبرایبرگشتنداشتند
برجامبهنوعیاحساسضرر وزیانم 
ن گونهاز چارچوببرجاموعمل
تااینکهترامپاینبهانهرادر اختیار آنهاقرار دادوای 
به تعهدات خود خارج شدند.
جلیلرحیمیجهانآبادیهمچنینافزود:درحالحاضر کهآمریکاازبرجامخار جشده
و این توافق را به چالش کشیده است ،اروپاییها هم بدشان نمیآید سخن از توافق

قطع نشود و از طریق آن بتوانند کشورمان
را به سمت اجرای اهداف چندجانبه خود
سوق بدهند.
آلمان درصدد گنجاندن مسائل
غیرهستهای در برجام است
موضوعی که مصاحبه «هایکو ماس» ،وزیر
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میتوانیماعالم کنیموضعیتاقتصادی کشور روبهبهبودی
و رونق قرار خواهد گرفت.
رئیسجمهورپساز گزارش کارگروهاقتصادی کرونادرخصوص
وضعیتاقتصادیومشکالتی کهدراثرتعطیلیهابرایبرخی
ازمشاغلو کسبو کارهادردورجدیداعمالمحدودیتهای
شدید ایجاد خواهد شد ،با اشاره به ضرورت اعمال این
محدودیتهاباهدفحفظجانوسالمتمردماظهارداشت:
بیتردیددر مسیراجرایاینمحدودیتهاافراد کمبرخوردار
بامشکالتیروبهروخواهندشدازاینروباوجودهمهمشکالت
و مضایقی که همه مردم شریف از آنها آ گاهند ،دولت تصمیم
گرفتهاستبرای گروههایهدفواقشار آسیبپذیر کهدر اثر
تعطیلی کسب و کار آنان دچار آسیب خواهند شد ،اقدامات
حمایتی را در نظر بگیرد.
رئیسجمهور به سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد با
هماهنگی با وزارت تعاون و بانک مرکزی در خصوص تامین
اعتبارات مورد نیاز این خانوارها اقدام کند.

گفتوگو

ظهرهوند ،کارشناس مسائل سیاست خارجی:

برجام ،محصول البیگری و اقدامات
اروپاییها بود
گروه سیاسی
ابوالفضل ظهرهوند تحلیلگر سیاست
خارجی در گفتوگو با «رسالت» درباره روند
بعدی اقدامات و همکار یهای آمریکا و
اروپاییها درباره برجام ،تصریح کرد :در حال
حاضر برخی می گویند ا گر بایدن درنهایت
رئیسجمهور آمریکاشود،بهبرجامبازخواهد
گشت .بنده معتقد هستم که نباید همانند
دوره قبل دچار توهم شویم و بیجهت به آمریکاییها امتیاز بدهیم
بازگشت بایدن به برجام ساده نیست.
وی تصریح کرد :ما باید به این موضوع بهعنوان یک فرصت نگاه کرده و
شرطبگذاریم کهبایدنابتدابایدباعملیاتی کردنتعهداتی کهآمریکادر
دورهاوباماپذیرفتهبود،حسننیتخودنسبتبهایرانرااثبات کند.ا گر
ایراننسبتبهاینموضوعمتقاعدشدوامتیازاتمدنظرخودرادریافت
کرد ،آنوقت میتواند به تعهدات برجامی بازگردد.
ظهرهوند ادامه داد:ا گر با همان سادهانگاری که برخی افراد درباره
رئیسجمهور بعدی آمریکا و بازگشت وی به برجام دارند ،پیش برویم
و بایدن بدون وا کنش و دریافت اجازه از ایران بتواند به برجام برگردد
در کاهش یا لغو تحریمها هیچ تغییری رخ نخواهد داد .چرا که آنها
استدالل می کنند که ترامپ با تحریمها موانعی را درست کرده که
بهسادگی رفع نخواهد شد.
این کارشناسسیاستخارجیادامهداد:ازسویدیگرا گربخواهندبرخی
امتیازات خیلی ساده مانند غذا و دارو را به کشورمان بدهند ،این هم
ب کاریآنهاعلیهایراناست.بازگشت
ارزشچندانینداردودرواقعفری 
بایدنباچنینشرایطیبهبرجام،درواقعاستفادهازاسنپبکیامکانیسم
ماشهرابهبایدنخواهدداد.آنموقعاست کهآمریکاییهادوبارهشروع
به مطالب ه گری از ایران خواهند کرد و خواستار این میشوند که ایران
تعهدات خودش در برجام را مطابق خواسته آنها پیش ببرد.
اینتحلیلگرمسائلبینالمللیافزود:نکتهبعدیاینکههرنوعامتیازی که
ایرانازطرفغربیبخواهد،دستیابیبهآنرابهتکمیلبرجاموشکلدهی
ی کنند.درواقعآنهادنبالاینهستندتاتمامی
توافقاتجدیدموکولم 
خواستههایمدنظرخودرا کهبه کمکرژیمصهیونیستیفهرست کردهاند
ی گویندبهدنبالتعلیق
بهایرانتحمیل کنند،چرا کهآنهابهصراحتم 
وتعطیلشدنظرفیتهایهستهایوموشکیایرانهستند.بنابراین
هیچشخصیتسیاسی کهاندکاعتقادیبهایرانقدرتمندداشتهباشد
زیربار چنینخواستههایینخواهدرفتوبایدحواسمانجمعباشد که
آدم عاقل دوبار از سمت دموکراتها گزیده نمیشود.
وی بیان کرد :همچنین ایران باید به نقش منافقانه و غیردوستانه
ی گری و سیاستهایی است
اروپاییها توجه کند .برجام محصول الب 
که اروپاییها پیش گرفتند و از طریق آن دموکراتها را متقاعد کردند
که مسیر براندازی و تسلیم سازی کشورمان همین توافق برجام است.
اقداماتاروپاییهابود کهاوباماوتیمدموکراتهارادرآنزمانبهامضای
معاهدهمتقاعد کردونتیجهآنبرجامشد.اآلنهما گردموکراتهاروی
کار بیایند قطعا با متحدین اروپایی خودشان پروژه دیگری را علیه ایران
ی کنند،چونمسئلهتهدیدانگاریایران،فصلمشترکآمریکا
تعریفم 
و اروپاییهاست که باید به آن توجه داشت.
ظهرهوند اظهار داشت :مسئله دیگر ،اجماعسازی علیه ایران است.
دوباره اروپاییها در راستای اجما ع سازی علیه ایران و با راه انداختن
پروژهایرانهراسی،تالشخواهند کردبه کمکبایدنفشار حدا کثریو
هوشمندیراعلیه کشورمانراهبیندازند.درواقعآنهابااین کاردرصدد
هستند تا ایران را وادار کنند سر میز مذا کره با آمریکا و اروپاییها بنشیند
و برجامهای بعدی را بپذیرد.

