سفیر روسیه در تهران:

تالش آمریکا برای تمدید تحریم
تسلیحاتی ایران ناکام خواهد ماند
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فروش لوازم خانگی قاچاق در
فروشگاههایمعتبرآنالین!

آمارها نشان می دهد که  ۷۰تا  ۸۰درصد لوازم خانگی
در بازار قاچاق بوده و اغلب هم در فروشگاههای اینترنتی
به فروش می رسند .چندی پیش رئیس اتحادیه لوازم
خانگی اعالم کرد که بالغ بر  ۷۰تا...
صفحه3

هزینه کمرشکن یک رویای مادران ه

جهان در روز قدس یکصدا علیه اشغالگری صهیونیستها؛

زمزمهپایانرژیمجعلیصهیونیستیدر
خیابانهای تلآویو به گوش میرسد

صفحه2

امیرعبداللهیان مطرح کرد

وزیر دفاع:

آمریکامزاحم
نفتکشهای ایرانی شود،
پاسخ قاطعی میدهیم

صفحه5

ژانری که با کرونا احیا شد؛

رقابتپویانمایی ایرانی
در سطح جهانی

گ�روه فرهنگ�ی  :معاون تولید کان��ون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان معتقد است با شیوع ویروس کرونا
تولید انیمیشنهای آموزشی و بهداشتی که...

صفحه2

صفحه6

بانکهابهراحتی
ربح مرکب میگیرند
صفحه3

همکاری راهبردی
 20ساله ایران و چین

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل
با بیان اینک��ه رهبران عالی تهران و پکن
همواره بر گسترش روابط تأکید داشتهاند،
تدوین سند همکاری جامع دو کشور را حائز
اهمیت خواند .به گزارش تس��نیم ،حسین
امیرعبداللهیان در دیدا ِر «چانگ هوا» سفیر
چین در تهران از ارسال کمکهای دارویی
و تجهیزات پزش��کی چین به ایران برای
کمک به مبارزه با ویروس کرونا تش��کر کرد و مناس��بات ایران و چین را دوس��تانه
و مبتنی بر روابط استراتژیک خواند .وی ضمن انتقاد از اقدامات خودسرانه و ناقض
حقوق بینالملل آمریکا ،با بیان اینکه رهبران عالی تهران و پکن همواره بر گسترش
روابط تأکید داش��تهاند ،تدوین سند همکاری جامع دو کشور را حائز اهمیت خواند.
همچنین «چانگ هوا» س��فیر چین در ایران نیز ضمن ابراز خرسندی از انجام این
دیدار ،گفت :ایران و چین همواره روابط دوستانه و ارتباط تنگاتنگی با...
صفحه2

سفیر روسیه در تهران:

فراخوان ارزیابی کیفی برای
برگزاری مناقصه دو مرحله ای

تالش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ناکام خواهد ماند

س��فیر روسیه در تهران با اش��اره به اینکه روابط کنونی
روس��یه و ای��ران را میتوان نزدیکترین س��طح روابط
دیپلماتیک دو کش��ور نامید ،تأکید کرد :آمریکا با وجود
تالش بس��یار موفق نخواهد ش��د تحریم تس��لیحاتی
علیه جمهوری اس�لامی را تمدید کند .به گزارش گروه
بینالملل خبرگزاری تس��نیم« ،لوان جاگاریان» س��فیر
فدراس��یون روسیه در تهران تأکید کرد که تالش دولت
آمری��کا برای تمدید تحریم تس��لیحاتی علیه جمهوری

اسالمی بعید اس��ت که موفق شود .وی گفت« :تحریم
تس��لیحاتی ای��ران در تاریخ  18اکتبر س��ال جاری (28
مهر م��اه) به پایان خواهد رس��ید و م��ن فکر نمیکنم
ک��ه تالشهای دس��توپا شکس��ته آمریکاییها برای
جلوگیری از این مسئله موفقیتآمیز باشد .ایاالت متحده
که با خروج از برنامه جامع اقدام مش��ترک (برجام) ،خود
با شدیدترین ش��کل قوانین بینالمللی را نقض کرده و
نتوانس��ته به تعهداتش عمل کن��د و اکنون هم مقامات

واشنگتن در تالشند تا کشورهای دیگر را ترغیب به پای
گذاش��تن در همین مسیر کنند ،هرچند به عقیده من ،در
این راه ناکام خواهند ماند ».این دیپلمات بلندپایه افزود:
«روس��یه برای رفع تحریمها و ادامه همکاریهای خود
با ای��ران در عرصه نظامی ــ فنی مش��کلی نمیبیند و
اگر طرف ایرانی برنامههای خاصی را ارائه دهد ،مس��کو
مطابق با اس��تانداردهای بینالمللی آنها را مورد بررسی
قرار خواهد داد».

سرنوشت برنامه جامع اقدام مشترک چه خواهد شد؟

سنگ محک اروپاییها در برجام

اروپاییه��ا نه از جانب آمریکا بلکه از جانب ایران و جامعه
جهانی هم این روزها تحت فشار هستند .آنها اگر موضوع
تحریم تسلیحاتی ایران را با خواسته دولت ترامپ پیش ببرد
عمال چیزی در برجام باقی نخواهد ماند و موضوع حمایت
از این س��ند توافق که اروپاییها مدع��ی آن بودند به طور
کلی شکسته میشود .به گزارش شبکه اطالعرسانی راه دانا؛
سرنوشت برجام این روزها بیشتر از پیش به ماجرای فشار
آمریکاییه��ا و عکسالعمل اروپاییها به این موضوع گره
خورده اس��ت .قاره سبزیها که مطرح کردند بعد از خروج
آمریکا از برجام حامی این س��ند توافق هستند و نخواهند
گذاشت این مسئله خدشهای بر برنامه جامع اقدام مشترک
بگذارد ،اما در ادامه در راهبرد فش��ار حداکثری آمریکا علیه
ایران تا حدود زیادی با کاخ سفید هم گام شدند .حاال موضوع
سرنوش��ت برجام به مسئله لغو محدودیتهای تسلیحاتی
ایران وابسته است .اروپاییها برای حمایت از برجام مطرح
کردن��د که کانال ارتباطی مالی  -تجاری را ایجاد میکنند
تا س��د تحریمهای آمریکایی شکسته شود اما بعد از اینکه
دو کانال در این راس��تا س��اخته ش��د و در انتها اینستکس
ب��رای مبادالت غذایی و دارویی میان ایران و اتحادیه اروپا
راهاندازی شد عمال این طرح بالاستفاده و بدون نتیجه ماند،
حاال سرنوشت برجام به شدت به ماجرای لغو محدودیتهای
تسلیحاتی بسته شده است .پایان تحریم تسلیحاتی ایران تا
چند وقت دیگر براساس توافق برجام یکی از مواردی است

که نگرانیهای زیادی در میان مقامات آمریکایی به وجود
آورده اس��ت .بهگونهای که آنها بدون هیچ مبنای حقوقی
خواهان تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران شدهاند.
آمریکاییها در این خصوص س��عی کردند که حتی خود را
یکی از اعضای برجام جا بزنند .تالشی مذبوحانه و مضحک
که توس��ط دیگر اعض��ای باقی مانده در برجام به ش��دت
محکوم شد .از این لحاظ کاخ سفید به خوبی میداند که ابزار
حقوقی برای فشار بر ایران و تمدید تحریمهای تسلیحاتی
ن��دارد .با این اوصاف بازهم پ��ای اروپاییها به موضوع باز
میشود و آمریکاییها س��عی دارند دوباره اعضای اروپایی
برجام را برای این منظور تحت فشار بگذارند .البته اروپاییها
نه از جانب آمریکا بلکه از جانب ایران و جامعه جهانی هم
این روزها تحت فشار هس��تند .در همین رابطه اروپاییها
اگر موضوع تحریم تس��لیحاتی ایران را با خواس��ته دولت
ترامپ پیش ببرد عمال چیزی در برجام باقی نخواهد ماند و
موضوع حمایت از این سند توافق که اروپاییها مدعی آن
بودند به طور کلی شکس��ته میشود .از سوی دیگر جامعه
جهانی هم به ماهیت اصلی کش��ورهای غربی چه اروپا و
چه آمریکاییها پی خواهند ب��رد .با این حال این موضوع
به ش��دت سنگ محکی برای اروپاییهایی خواهد بود که
تا به امروز بدعهدی را چاش��نی کار خود کردهاند و با خرید
زمان س��عی کردند آمریکا فشار تحریمهای خود را بیشتر
کند .آمریکاییها فکر میکنند با فشار حداکثری میتوانند

ایران را پای میز مذاکره با ترامپ و بستن معاهدهای دیگر
بکشانند .در همین زمینه ،هوک نماینده ویژه دولت آمریکا
در امور ایران گفت« :فشار [علیه ایران] کارساز است .بیش
از س��ه س��ال اس��ت که ما از طریق بازداری و دیپلماسی
ایران را مهار ک��رده و با آن مقابله کردهایم .رژیم به خاطر
تحریمهای ما در هم شکس��ته است .سران ایران امروز در
برابر یک انتخاب قرار گرفتهاند :یا باید با رئیسجمهور ترامپ
مذاکره کنند یا شاهد فروپاشی اقتصادی باشند ».طرف دیگر
برجام روس ها هس��تند که بیان کردند تمدید تحریمهای
تسلیحاتی ایران امکان پذیر نیست« .سرگئی ریابکوف»،
معاون وزیر خارجه روسیه نیز اعالم کرد تحریم سازمان ملل
درخصوص فروش سالح به ایران ،که در اکتبر سال ۲۰۲۰
منقضی میشود ،با وجود تالشهای آمریکا برای ممانعت
از انقضاء ،نمیتواند تمدید شود .معاون وزیر خارجه روسیه
افزود برای ما ،پرونده ممنوعیت خرید و فروش تسلیحات با
ایران با تصویب قطعنامه  ۲۲۳۱بسته شد .تحریم تسلیحاتی
در اکتبر امسال منقضی میشود .حتی چینی ها هم که عضو
برجام نیس��تند در این مورد موضع گیری کردهاند و تمدید
تحریمهای تسلیحاتی ایران خالف قطعنامه و غیر قانونی
دانسته اند .آنچه این روزها بیشتر از پیش مورد توجه است
عملکرد اروپاییهاست تا نشان دهند که در این بازی واقعا
به دنبال چه چیزی هس��تند عمل به تعهدات خود و حفظ
برجام یا دنباله روی سیاست های آمریکا.

پیش فروش خودرو ،نوعی
بازی است

روزنامهصبحايران

بازار از قاچاق اشباع شده است

یادداشت

احم�د امیرآب�ادی فراهانی عضو
هیات رئیسه مجلس
رانت و دستهای
پشت پرده موجود
در خودروسازیها
مش��کل اصل��ی
این صنعت است،
مادامی ک��ه این
موانع برطرف نش��ود ،نمی ت��وان به اصالح
وضعی��ت خودروس��ازان دل بس��ت؛ ایران
خودرو و سایپا باید خود را به کالس جهانی
صنعت خودروس��ازی برس��انند ،در غیر این
صورت باید دندان لق این صنعت را کشیده
و با آزادس��ازی واردات خودرو زمینه استفاده
م��ردم از خودروهای باکیفیت را فراهم کرد.
خودروسازان بازار داخلی را به دست گرفته و
علیرغمانحصاریکردنصنعتخودروسازی،
قدمی برای ارتقا کیفیت و بهبود شرایط این
بازار بر نمیدارند.زمانی که بنزین یک هزار
تومان بود ،مصرف بنزین خودروهای داخل
کش��ور حدود  32هزار میلیارد تومان بود که
با واردات خودروهای خارجی می توان حدود
 16هزار میلی��ارد تومان در مصرف بنزین و
هزین��ه ها صرف��ه جویی کرد.می ت��وان از
 16هزار میلیارد تومان صرفه جویی ش��ده
نیز دس��تمزد کارگران را پرداخت کرد و چرا
مردم باید خودروهای بی کفییت را با قیمت
های بسیار باال خریداری کنند؟مردم ناچار به
خرید خودرو بی کیفیت داخلی هس��تند زیرا
خودرویی وارد کشور نمی شود.در حال حاضر
خودروس��ازان مونتاژکار هستند و در کشور
خودروی ملی نداریم زیرا با اعمال تحریم ها
و مش��کالت وادرات این شرکت ها از تولید
خودرو واماندند.اگر خودروسازان نمیتوانند
براس��اس علم روز محصوالت تولیدی را به
ب��ازار عرضه کنند ،بای��د به مجلس و دولت
اعالم کنند تا واردات آزاد شود.پیش فروش
خودرو را نوعی بازی اس��ت و خودروسازان
باید به جای پیش فروش خودرو ،به تعهدات
قبلی خود عمل کنن��د .اگرچه پیش فروش
خودرو کمبود نقدینگی خودروسازان را جبران
می کند اما این ش��رکتها باید در این پیش
فروشها عمل به تعهدات را در اولویت قرار
دهند تا تجربه س��ال گذش��ته تکرار نشود.
بسیاری از مردم از نحوه اجرای این طرحها
ناراضی هستند چراکه معتقدند نمیتوانند در
پیش فروش خودروسازان ثبت نام کنند.
نوبت اول

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در نظر دارد عملیات تهیه ،ساخت و حمل و نصب و راه
اندازی تجهیزات هیدرومکانیک و الکتریک دریچه های قطاعی سد در یک را از طریق فراخوان
ارزیابی کیفی و بر اس��اس قانون برگزاری مناقصات ،مواد ( 9و  )10آیین نامه اجرایی بند (ج)
ماده ( )12قانون برگزاری مناقصات ،به پیمانکاران واجد ش��رایط مطابق با بخش��نامه شماره
 95/576756مورخ  1395/03/31س��ازمان برنامه و بودجه کشور با پایه  5و باالتر در رشته
تأسیسات و تجهیزات ،واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و
تحویل اس��ناد استعالم ارزیابی کیفی تا اراسل دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .اطالعات و اسناد
مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد
به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
متقاضیان با رعایت شرایط ذیل ،می توانند از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند:
ـ حداق��ل دارای ظرفیت ریالی آزاد به مبل��غ  75.057.882.701ری��ال (و حداقل یک کار آزاد)
باشد.
ـ نام شرکت کنندگان در ارزیابی در سایت  sajar.mporg.irمعتبر و مجاز باشد.
«اطالعات مناقصه و زمانبندی»
 -1موضوع مناقصه و محل آن :عملیات تهران ،ساخت و حمل و نصب و راه اندازی تجهیزات
هیدرومکانیک و الکتریک دریچه های قطاعی سد در یک
 -2کارفرما :شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
 -3دستگاه نظارت :شرکت مهندسین مشاور آب نیرو
 -4مبلغ برآورد اولیه :حدود  75.057.882.701ریال
شناسه آگهی 854692 :

اعتراف اطالعات دفاعی آمریکا:

ایران در پی حفظ دولت مرکزی باثبات در افغانستان است

یک نه��اد اطالعاتی دولت آمریکا اعت��راف کرد که ایران
مخالف روند صلح در افغانس��تان نیست و برای حفظ یک
دول��ت مرکزی باثبات در این کش��ور ت�لاش میکند .به
گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم« ،مایک پامپئو»
وزیر خارجه آمریکا در ماه ژانویه در ادامه پروژه ایران هراسی
مدعی شده بود که ایران بطور فعاالنه تالش میکند روند
صلح افغانستان را تخریب کند اما آژانس اطالعات دفاعی

آمریکا گزارش میدهد که ایران در پی حفظ دولت مرکزی
باثبات در افغانس��تان است .این آژانس اطالعاتی افزود که
اهداف استراتژیک ایران در رابطه با افغانستان «حفظ یک
دولت مرکزی باثبات و امنیت در مرزیهای ش��رقی ایران
اس��ت» .به گزارش «نشنال اینترست» ،اهداف دیگر ایران
همچنین شامل «حفاظت ازجمعیت شیعه ،پاکسازی داعش،
مخالفت با حضور آمریکا در منطقه و تامین منافع اقتصادی

ایران اس��ت» .آژانس اطالعات دفاعی آمریکا با اش��اره به
اظهارات وزیر خارجه ای��ران درباره توافق آمریکا و طالبان
مبنی بر اینکه واشنگتن «هیچ حق قانونی برای امضای یک
توافق صلح و یا تصمیمگیری درباره آینده افغانستان ندارد»
نیز گفت :این اظهارات حاکی از آن نیس��ت که ایران بطور
فعاالنه با توافقنامه قطر مخالفت خواهد بود زیرا پیش از این
از خروج نیروهای آمریکایی از منطقه حمایت کرده بود.

اطالعیه احداث خط انتقال نیروی برق
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
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