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مذاکراتوین
بایدنقدشود
مذاکرات ایران با  ۴+۱واکاوی شد

برجامیترغیب کند.اینخبربیشازآنکهمثبت
بهنظربرسد،حاویایننکتهاست کهآمریکاییها
هنوز زیر بار رفع همه تحریمها نرفتهاند.
شاهداینمدعااظهاراتیکمنبعآ گاهایرانیدر
گفتوگوباپرستیویاست که گفتهاستآمریکا
هنوز حاضربهلغوهمهتحریمهاوراستیآزمایی
واقعی آن نشده است.
ب���ر اس���اس این خب���ر ،ازجمل���ه تحریمهایی که
بای���د لغ���و ش���وند و در ص���ورت ع���دم لغ���و ،ایران
هیچ س���ودی از برجام نخواهد برد ،دس���تورات
اجرای���ی 12959و  13599و  13876و 13949
رئیسجمهور آمریکا و لغو قوانین کاتسا ISA ،و
ویزا و قانون میهنپرس���تی پاتریوت بخش 311
و  U Turnدالر است.
در روزه���ایاخی���رنیزچندمقامارش���دآمریکایی
ازجملهسخنگویوزارتامور خارجهاین کشور
تأ کی���د کردن���د کهبالغوهم���هتحریمهاموافقت
نخواهند کرد.

مذا کراتوینبرایاحیایتوافقهستهای
روز سهش���نبه گذش���تهبار دیگراز س���رگرفته
ش���د.ام���ااینبار یک کارگ���روهدیگربهدو کارگروه
رفعتحریمهاواقداماتهس���تهایاضافهش���د،
تا نحوه بازگش���ت به تعهدات و راستیآزمایی آن
را بررسی کند.
با گذرزمانوانجامبحثهایبیشتر،طرفینوارد
موضوعاتسختتروجدیترمیشوند.بنابراین
انتظار میرود که این روزها درباره فضای جدی
وس���خت گفتوگوهابیش���تربشنویم.در همین
حال منابع آمریکا به آسوشیتدپرس خبری درز
دادهاند مبنی بر اینکه دولت آمریکا آماده است
تا بخش���ی از تحریمها را رفع کند .این خبرگزاری
آمریکاییبهنقلازبرخیمقامات کشورشعنوان
کرد که دولت بایدن در حال بررس���ی لغو برخی از
تحریمهایشدیدیاست کهدولتترامپعلیه
ایرانوضع کردهاس���توواش���نگتنقصدداردبا
لغو این تحریمها ایران را به بازگشت به تعهدات
نقش و اهمیت جایگاه کارگران
در اسالم بررسی شد

کارگر

4

جهادگرراهخدا
12
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تبعیضبین
کارمند وکارگر

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر ،دغدغههای جامعه کارگری بررسی شد

 200صهیونیست بر اثر ازدحام جمعیت
در یک مراسم مذهبی کشته و زخمی شدند

شوکجدید

درآشیانهصهیونیستها

نگاهی به سرانجام وعدههای نامزدهای انتخابات

9

است .وزیر خارجه خود را یکسوی این دوگانه قرار داده و در سوی مقابل ،شهید
نامدار و یکی از محبوبترین ش ��خصیتهای قرن اخیر مردم ایران و منطقه را قرار
میدهد.اینیعنیمحمدجوادظریف کهبهعلتسخنانخوددرعرصهبینالمللی
کم اعتبار س ��اخته ،در عرصه داخل نیز عمال به حیثیت و موقعیت مردمی خود تیر
خالص زده است.
وزیر امور خارجه ،نماینده ملت ایران در مجامع بینالمللی است و بیاعتبار شدن
او ،خسارتی برای منافع ملی ایران است.
ا گریکدیپلماتبردوپایهاعتبار داخلیوحیثیتبینالمللیمیتوانددر مذا کرات
خ ��ودب ��هموفقی ��تدس ��تیاب ��د،وزیرخارج ��هماعماله ��ردوپایهراناب ��ودیاحداقل
ب هش ��دت متزلزل کرده و این دلیل س ��ومی بر آن اس ��ت که او و همکاران دولتیاش،
عالوهبرآس ��یبی کهبهمنافعملیزدهاند،خودبزرگترینمانعبرس ��رراهرس ��یدنبه
یکتوافقمتوازناند.ا گرچهمادکترظریفوهمکاراناورافرزندانملتوخیرخواه
کش ��ور میدانیم،امانگاهیبهفرجام کس ��انی کهدرگذش ��تهباش ��هدایبزرگملت
ای ��رانهمچ ��ونآیتاهللدکتربهش ��تیوآیتاهللمطهریدوقطبیس ��اختند،قطعا
مایه عبرت خواهد بود.

حواسمان به شعارها و وعدهها باشد

صباسادات ظریفی
کمترازدوماهتابرگزاریسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریدر
 ۲۸خرداد  ۱۴۰۰باقی مانده است .میتوان گفت انتخابات این دوره
 ،از حساسترین انتخابات جمهوری اسالمی ایران خواهد بود و قرار
است اینبار بهجای وعدههای پوشالی ،اصلحترین نامزد را انتخاب
ی کنیم تا فردا روز
کنیم و اطمینان داشته باشیم که چه کسی را تأیید م 
از انتخابش پشیمان نشویم.
قریب به هشت سال است که کشتی این کشور در ساحل نا کارآمدی
قرارگرفته است ،اما امروز وجدان ایجاب می کند این بار نامزدهای
انتخاباتی منافع خود را به اسم حس مسئولیت یا وظیفه شرعی به
مردم نفروشند و به سفره خالی مردمی تمرکز داشته باشند که این
م که در دولت قبل حمایت از نخبگان ،ایجاد
انقالب را رقم زدند .دیدی 
اشتغال و آیندهای روشن جایش را به رانتها و اقامتهای ال کچری
داد و خط فکری لیبرالی و تئوری «زوال اندیشه سیاسی اسالم» چه بر
سر فرهنگ ،اقتصاد و سیاست ما در این دو دوره آورد.
با نگاهی عبرتآموز به این سالها که بیشتر نا کارآمدی و دوستیها
شکل گرفتودورهایدیگر کهبهپایسلطانهایچندتابعیتی گذشت،
میتوانیم درستترین انتخاب را داشته باشیم .امروز باید حواسمان
باشد نه در باتالق بازیهای جناحی گرفتار شویم و نه فریب نمایش
سلبریتیهای در کار خود وامانده را بخوریم و نه وقت خود را در کمپین
رأیدادن و ندادن آقازادگان تاریخ انقضا گذشته تلف کنیم.
حواسمان باشد ا گر نامزدها وعده صدروزه دادند ،بگوییم هیچ دولتی
صدروزه نمیتواند تورم چندرقمی را به صفر برساند ،صدها کارخانه به
یغمارفتهرادر چشمبرهمزدنیراهبیندازدواشتغال،تولیدوصادراترا
بهقلهبرساند.یارانههابهیکامضایرئیسجمهورهدفمندنمیشود
ک کالم ایشان برچیده نمیشود .یک وعده آنهم در
و چادر فقر با ی 
ن کهبهقول
گرما گرمبزمانتخاباتسندلیاقتیکشخصنیست کماای 
دولتدوازدهم؛«اصالهررئیسجمهوریبایدهمینهارابگوید،شما
هم ا گر بخواهید رئیسجمهور شوید باید اینها را بگویید».
حاصلآنهمه«بگمبگم»هاو«مردممحوری»هارادیدیم کهحاال شده
وضعیت امروز .یا حتی وعدههای رشد اقتصادی و دیپلماتیک دولت
حقوقدانها و دنیادیدههای مدبر هم که جز تحریم خود دیپلمات و
افزایش فقر ،حاصلی نداشت.

با گذش����ت چند روز از انتش����ار فایل صوتی وزیر
محت����رم ام����ور خارجه و فروکش ک����ردن هیجان
روزه����ایاولماجرا،چنینرخدادیحداقلاز
سهمنظرراهبردیقابلبررسیاست.صرفنظر
ن کهآیااهداف
از ابعادپلیسیوامنیتیماجراوآ 
انتخاباتیازچنین کاریدنبالشدهیانه،میتوان
شخصمحمدجوادظریفرابزرگترینمانعدر
جهتدستیابیبهتوافقیمتوازنبادنیایغرب
در ایام پیش رو دانست .بخوانید:
یک .هر دیپلماتی میداند که مس���ائل پش ��ت
پردهمذا کراتبایدحتیتاسالهابعداز مذا کره
محرمانهبماند.دیپلماتهامعموالاسرارمذاکرات
راحت���یاز نزدی���کانوهمکارانخودمخفینگاه
میدارندتامبادابادرزاطالعاتحیاتی،بهمنافع
کش���ور لطمه وارد ش���ود .این در حالی اس ��ت که
وزی���رخارجه،نهحتیس���الهابعد،بلکهدقیقا
در حین مذا کرات ،روبه روی دوربین نشسته و
ن که صدا و تصویر او ضبط میشود،
با اطالع از آ 
به بیان مس���ائلی پرداخته که قطعا ضربهای بر
پیکره امنیت ملی کش���ور اس���ت .او بابیان آنچه
دوگانههای داخل حا کمیت میخواند ،تعداد
ونوعپروازهابهسوریه،اطالعیاعدماطالعشاز
وضعیتخارجیایران،پشتپردههاییازتالش
روس���یه و فرانس���ه در نا کام گذاشتن مذا کرات و
ابع���ادی کام�ل�ا محرمانه از برج���ام ،اصول اولیه
حفظ محرمانگی که طبیعتا دیپلماتی چون او
باید به آنها واقف باشد را زیر پا گذاشته است.
ظریفحتیپاراازاینفراتر گذاشتهودرموردچند
شخصیتخارجیوداخلیازجملهوزیرخارجه
روسیه،مسئلهراشخصی کردهواحتمالبهنتیجه
رسیدن مذا کرات را پایین آورده است.
ی گوید که
دو .جناب ظریف در این فایل صوتی م 
چ گاهبرایدیپلماسیهزینهنکردهواین
میدانهی 
دیپلماسیبوده کهبرایمیدانخودراهزینه کرده
است .این در حالی است که اثبات نادرستی این
ادعابرایحتیمخاطبانعادیو کماطالعازروابط
سیاسی کاریسادهاست.آنزمان کهبامجاهدت
و تدبیر سردار سلیمانی و همکارانش ،اولین سفر
خارجیبشاراسدبهتهرانرقمخوردوبمبخبری
آندرتمامرسانههایمنطقهوجهانمنفجرشد،
اینوزیرخارجهایرانبود کهبااستعفا،بزرگترین
دستاورد میدان و شکست اتحاد شوم آمریکایی،
صهیونیستیوعربیدربیثبات کردنمنطقهرابه
محاق برد و صورتمسئله را عوض کرد.
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توافق با سه مانع ظریف
ادامه از همین صفحه
جالب آنجاس ��ت که او در همان زمان و حتی در فایل صوتی اخیر ،دلیل اس ��تعفا را
چنی ��نعن ��وان ک ��رد«:منبهعنوانوزی ��رخارجه،دیگردر دنیااعتبارینداش ��تم».
این در حالی اس ��ت که او در فایل صوتی اخیر ،مرتبا از حا کم بودن میدان و دوگانه
ی گوید کهدقیقادر راستایبیاعتبار سازیدستگاه
میدان-دیپلماس ��یس ��خنم 
دیپلماسیوشخصخوداوست .کار بهجاییرسیدهاست کهوزارتخارجهروسیه
دروا کن ��شب ��های ��نفای ��لصوت ��یاعالم کرده کرملی ��نتنهابهمواضعرس ��میایران
اهمیتمیدهد.آیاجوادظریف کهروزیاز ترسبیاعتبار ش ��دن،اس ��تعفامیداد
ی کند کهباس ��خنانخود،
ودس ��تاوردمیدانرازیرس ��ؤالمیبرد،اینروزهافکرنم 
به حدی بیاعتبار شده که سخنگوی دستگاه دیپلماسی یکی از شرکای قدرتمند
ایران ،رس ��ما س ��خنان او را بیاهمیت میخواند و از عدم توجه دولت متبوعش به
ی گوید؟ با این وضعیت بیاعتبار نفر اول دستگاه سیاست خارجی ما،
آن سخن م 
آیا شخص ظریف و همکارانش در دولت ،مسئول درجه اول ضربه زدن به مذا کرات
و عقیم کردن آن نیستند؟
سه.مسئلهسوموبزرگترازدوگانهسازیمیدان-دیپلماسی،طرفایندوگانهسازی

سرمقاله

یادداشت

حزبی که همیشه با تکیهبر شعار حمایت از زنان برنده میدان بود در
تمامیدورههایخودبرایزنانچه گامیبرداشت؟ازوعدهبیمه کردن
چ کدام
زنان خانهدار آقای خاتمی تا وزارت امور زنان آقای روحانی هی 
محقق نشد و بالعکس دیدیم در دوره ایشان زن تنها به ابزاری برای
بهرهبرداری و برد انتخاباتی بدل شد.
مدیریت کشاورزی این دوره ،سرزمین گندم و برنج را به واردات گندم
مجبور کرد و محصول تراریخته را در سبد آذوقه مردم جای داد که ثمر
آن رشد صعودی ناباروری  ،سرطان و ...بوده است .مشکالت غذای
دام و طیور بحران بعدی این سالها بود .جیرهبندیهای بیسابقه
که حتی در  ۸سال جنگ تحمیلی هم شاهدش نبودیم .این در حالی
است که خرید همان سهمیهها هم در حد بظاعت مردم نبود و به
لطف وعدههای اقتصادی صدروزه قدرت خرید در این دو دوره به
حداقل خود رسید.
رشد جمعیت گاهی گرفتار ناباروری شد و عمری گرفتار تورمهای
افسارگسیخته این سالها .جوان در شرف ازدواج آنقدر در لیست
انتظار تعدیل نیرو و گرانی مسکن و اجارهبها و حقوقهای حداقلی
ماند تا ازدواج را به دست فراموشی سپرد.
خانههاییباحداقلمتراژ وچندمیلیاردقیمتبهاو۲۰۰میلیونتومان
وام مسکن نیز از اقدامات حاصل بیتدبیری این دولت بود.
در تمام طول انتخابات  ۹۲انگشت اتهام آقای روحانی و حامیانش
بهسویدولتقبل گرفتهشدهبودوفریادمیزدند«:دولتتدبیرنخواهد
گذاشت که ارزش پول ملی ظرف  ۶ماه به یکسوم کاهش یابد ».اما
نتیجه عکس شد و دالر در سال گذشته مرز  ۳۰هزار تومان و سکه ۱۵
میلیون تومان را رد کرد و ارزش پول نیز بهشدت پایین آمد.
البته این اوضاع برای دولتی که فقر را از طریق بودجه میخواهد رفع
ی گفتند« :ما برای از میان بردن
کند دور از ذهن نیست و آن روزها م 
ن که برای
فقر طرح سه مرحلهای را پیشبینی کردهایم که با اجرای آ 
اولین بار در کشور خواهد بود ،مفهومی بهعنوان استاندارد زندگی یا
ی کنیم و درآمد هر کس را که پایینتر از آن
حداقل سطح رفاه را تعریف م 
بود به سطح استاندارد تعریفشده میرسانیم ».اما شاهد بودیم که
دولت حتی طرح و برنامه و یا حتی استانداردی در این زمینه تعریف و
تدوین نکرد و درنهایت شگفتی در دورهای که قرار بود آنچنان رونقی
دهند که…
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شماره ( 1400/601نوبت دوم)

موضوع :خرید لوله پلی اتیلن سایز  25 ، 63 ، 90 ، 125و 160
(شماره مناقصه  )001302 – Nكد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 48098843
زمان دریافت اسناد  :كلیه اسناد مناقصه  2روز پس از چاپ آ گهی نوبت دوم به مدت  5روز از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به
نشانی  www.setadiran.irقابل دریافت (دانلود) می باشد.
نحوه دریافت اسناد مناقصه و مهلت ارائه مدارك  :مناقصه گران می بایست ضمن ثبت نام در سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irو دریافت گواهینامه امضا الكترونیكی (در صورت عدم عضویت قبلی) جهت شركت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام
نمایند .ضمنا الزم است مناقصه گران محترم كلیه مدارك خواسته شده براساس دستورالعمل شركت در مناقصه ارسالی در سامانه تداركات الكترونیكی
دولت (ستاد)  www.setadiran.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.irدر ج گردیده را پس از ثبت و تشكیل مستندات
حدا كثر تا تاریخ  1400/3/1از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند( .در این مرحله مناقصه گران عالوه بر بارگذاری مستندات ارزیابی كیفی و فنی،
ملزماند نسخه كاغذی اسناد ارزیابی كیفی و فنی را نیز همزمان به آدرس شركت گاز استان گلستان – امور قراردادها ارسال نمایند ،در غیر این صورت
از روند مناقصه حذف خواهند شد) همچنین شركتهایی كه دارای عضو هیات مدیره مشترك می باشند مجاز به شركت همزمان در مناقصه و ارائه
پیشنهاد قیمت به صورت توامان نخواهند بود و در هر مرحله از مناقصه كه این موضوع ثابت شود ،مناقصه گذار نسبت به حذف مناقصه گران
مربوطه از روند مناقصه اقدام خواهد نمود.
تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار  :مبلغ  6/147/500/000ریال می باشد.
كمیسیون مناقصات (باز گشایی پا كات)  :روز سهشنبه مور خ 1400/3/11
شماره مركز تلفن :كد شهری ( 32480372 -5 )017داخلی  1057فا كس )017( 32480298
آدرس اینترنتی http://www.nigc-golestan.ir
WWW.SHANA.ir
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/2/9
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/11
خ ش 1400/2/9

روابط عمومی شركت گاز استان گلستان

آ گهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

شهرداری نظرآباد به استناد موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه استان البرز و سازمان امور شهرداریها و دهیاری های كشور در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه
عمومی به پیمانكاران واجدالشرایط وا گذار نماید.
ردیف

شرح عملیات

اعتبار مصوب به ریال

مبلغ سپرده به ریال

1

بازسازی  4دستگاه اتوبوس

7/000/000/000

350/000/000

2

خرید ،حمل ،پخش آسفالت معابر (بلوار آیت اله خامنه ای – خیابان كارگر جنوبی و شمالی – خیابان بهارستان 44و)54

5/200/000/000

260/000/000

شرایط شركت در مناقصه :
 -1ضمانتنامه بانكی معادل مبالغ فوق كه قابل تمدید باشد و یا واریز سپرده به حساب سیبا به شماره  4081011407970343نزد بانك مركزی.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند ،سپرده آنان به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -4در هر شرایط مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
 -5سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
 -6شروع فروش اسناد از تاریخ  1400/2/11لغایت ساعت  14تاریخ  1400/2/15می باشد و تحویل پا كات مناقصه حدا كثر تا ساعت  14تاریخ  1400/2/26در سامانه
 www.setadiran.irو تاریخ بازگشایی پا كات ساعت  14/30تاریخ  1400/2/27می باشد خرید اسناد فقط از سامانه  www.setadiran.irامكان پذیر می باشد.
 -7هزینه آ گهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -8نحوه پرداخت به صورت نقدی و اسناد خزانه می باشد.
 -9متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  02645368536با واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/2/9
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/2/11
خ ش 1400/2/9

عسگری  -شهردار نظرآباد

