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رئیس مجلس:

بدون «رفع تحریم » فلسفه
اصلی برجام تحقق پیدا نکرد

هيچ صدقهاي نزد خداوند محبوبتر از حق گويي نيست .پيامبر اکرم
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رئیس کمیس�یون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس

برج��ام معاه��دهای دوجانبه اس��ت که
یکطرف آن ای��ران و طرف دیگر 5+1
ب��ود ک��ه ش��امل کش��ورهای متعددی
مانند چین ،روس��یه ،آمری��کا و اتحادیه
اروپا میش��ود .تعه��دات مختلف برای
کش��ورهای حاضر در برجام مش��خص
ش��ده و هر ک��دام نیز حقوق��ی بر عهده
دارند ،جمهوری اسالمی ایران تعهداتش
را کامل اجرایی کرده است؛  14گزارش
مدیرکل آژان��س بینالمللی انرژی اتمی
تأکی��د دارد که ایران تمامی تعهداتش را
عملیاتی کرده اس��ت .جمهوری اسالمی
ای��ران باید از حقوق برجام��ی برخوردار
ش��ود ،این مهم در حالی است که تأمین
حقوق کشورمان ،اجرای تعهدات از سوی
طرفهای مقابل است که باید تحریمها
را بردارد ،نفت کشورمان فروخته شود و
ارتباطات بانکی فراهم ش��ود .طرفهای
مقابل تعهداتش را اجرایی نکرده اس��ت،
بر این اس��اس جمهوری اسالمی ایران
حق دارد از اجرای تعهداتش اس��تنکاف
کن��د؛ اگر غربیها تعهداتش��ان را انجام
ندهن��د یا ای��ران تعهدش را ک��م کند،
میگویند خروج از برجام اس��ت یا برجام
را قب��ول ندارند .اروپاییها اعالم نکردند
برجام را قبول ندارن��د اما آمریکا عنوان
کرد توافقنامه را قبول ندارد و از آن خارج
ش��د .اروپاییها در برجام باقی ماندند و
متعهد ش��دند یازده اقدام انجام دهند تا
خ�لأ آمریکا را پر کنند ام��ا هیچکدام از
تعهداتش��ان را انجام ندادند و اعالم هم
نکردند که از توافقنامه هس��تهای خارج
شدهاند .بر این اساس جمهوری اسالمی
ای��ران در مقابل اقدام اروپاییها ،کاهش
تعهداتش را در دستورکار قرار داد و بارها
نیز اعالم کرد هرگاه اروپا سرعقل بیاید
و به وظایفش��ان عمل کنند ،کشورمان
نی��ز با آنه��ا همراه خواهد ش��د .در واقع
باید اذعان کرد جمهوری اسالمی ایران
کاهش تعهداتش را مش��روط انجام داده
ام��ا غربیها تاکنون ب��ه صورت مطلق
اقدامی انجام ندادهاند.
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نامه بیش از  ۲۵۰۰نفر از پزشکان به روحانی:

کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فوالد تصویب شد؛

دست مجلس
بر گلوی رانتخواران فوالد

بیش از  ۲۵۰۰نفر از پزشکان ،اساتید و اعضای هیئت
علمی دانش��گاههای علوم پزشکی کشور طی نامهای
سرگشاده به رئیسجمهور متذکر شدند "واکسنهای
 mRNAتولید شرکت فایزر و مادرنا میتواند عوارض
ناشناخته و گاه جبرانناپذیری بهجای بگذارد...».
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جلوگیری از رانت  ۱۸۰هزار میلیاردی دالالن با طرح توسعه زنجیره فوالد
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حامی شماره یک ترامپ و نتانیاهو ُمرد؛

«شلدون آدلسون» هم آرزوی

بمباران و نابودی ایران را به گور بُرد

ش��لدون آدلسون ،میلیاردر سرش��ناس صهیونیست و
صاحب یکی از بزرگترین ش��بکه ه��ای قمارخانه در
جهان ،در س��ن  ۸۷سالگی ُمرد .او یکی از وفادارترین
حامیان ترامپ و نتانیاهو بود .به گزارش مشرق ،رسانهها
خبر دادند شلدون آدلسون کازینودار میلیاردر...
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بیانیه شورای اروپا:

رئیس مجلس:

بدون «رفع تحریم » فلسفه اصلی برجام تحقق پیدا نکرد

رئیس مجلس گفت :وقتی برجام باید هر تحریمی را به طور کامل بردارد و منتفی کند حال
اگر چنین کاری را انجام ندهد پس دیگر چه فلس��ف ه وجودیای میتواند داش��ته باشد؟ به
گزارش «عصر ایرانیان» ،رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی  ۱۹دی درباره گمانهزنیها
و مباحث جاری در فضای سیاسی کشور پیرامون رفتار جمهوری اسالمی در قبال برجام و
وظایف آمریکا در این باره ،گفتند «ما هیچ اصراری نداریم ،هیچ عجلهای نداریم که آمریکا
به برجام برگردد؛ اص ً
ال مسئلهی ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد .آنچه
حق غصبشدهی
مطالبهی منطقی ما و مطالبهی عقالنی ما است ،رفع تحریمها است؛ این ّ
ملّت ایران است ».این جمالت مواضعی بود که رهبر انقالب آن را به عنوان «سخن پایانی
و قطعی» جمهوری اسالمی اعالم کردند .پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیتاهلل خامنهای ( )KHAMENEI.IRذیل پرونده «حرف قطعی» موضع جمهوری
اسالمی در زمینهی تحریمها و برجام را در گفتوگو با محمدباقر قالیباف ،رئیس مجلس
شورای اسالمی بررسی میکند.
رهب�ر انقلاب رف�ع تحریمها از ط�رف آمریکاییها را مق�دم بر هر چیزی دانس�تند و

گفتند مس�ئلهی جمهوری اسالمی بازگشت یا عدم بازگشت آمریکا به برجام نیست بلکه
آمریکاییها باید تحریمها را رفع کنند .تحلیل شما از این بیانات رهبر انقالب چیست؟

درباره سخنان رهبر انقالب که در  ۱۹دی بیان فرمودند و با توجه به سوابق این مباحث ،از
یک گام عقبتر به موضوع نگاه کنیم که ابعاد کار روشنتر باشد .یکی از جهشهای اصلی
کشور ما بعد از انقالب در حوزهی مسائل علمی و فناوری بود و ایشان بارها تأکید کردند که
من تا نفس دارم پای توسعهی علمی و پیشرفت کشور ایستادهام .بعد از دوران دفاع مقدس
فرصتی بود و ما امروز میبینیم که در همهی بخشها ،در نانو ،بیوتکنولوژی ،بحث هستهای،
حوزهی س�لامت (مانند بحث اخیر در مورد واکس��ن) واقعا ما در میان  ۱۰کش��ور اول دنیا
هستیم .دشمنان خارجی ما و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونیستی از این پیشرفت علمی
ما نگران بودند ،البته در سایر مسیرهای پیشرفت علمی ما نمیتوانستند خیلی بهانهجویی
کنند ولی در بخش انرژی هس��تهای بهانهجویی کردند .فشار آوردند ،تحریم کردند و ُمدام
تهدید می کنند و ...تا رسیدیم به موضوع برجام .برجام آمد چه کاری انجام دهد؟ برجام آمد تا
اوال به تهمتهایی که رژیم صهیونیستی و آمریکا به ما می زدند پاسخ دهد و رفع ابهام کند
از برنامه هستهای صلح آمیز ایران ،و دوم اینکه تحریمهای ناحق ،ناجوانمردانه و غیرانسانی
و غیرقانونی که آمریکا وضع کرده را رفع کند .در حقیقت فلسفهی اصلی برجام رفع همه
تحریمهایی بود که آنها ایجاد کرده بودند که عمدتا در سیستمهای نفتی و بانکی بود .البته
ترامپ با یک امضا همهی توافقات را برهم زد که نشاندهندهی این است که آنها چطور
قلدرمآبانه و خالف قوانین بینالمللی رفتار میکنند و حتی تحریمهای بیشتری هم اعمال
کردند .وقتی برجام باید هر تحریمی را به طور کامل بردارد و منتفی کند حال اگر چنین کاری
را انجام ندهد پس دیگر چه فلسفهی وجودیای میتواند داشته باشد؟
با این رفتار آمریکاییها در واقع عمال فلسفه برجام تحقق پیدا نکرده است.


بله ،حتی در زمان اوباما تحریمها برداشته نشد؛ مخصوصا در دستورات اجرایی .بعد هم ترامپ
دستورات اجرایی صادر کرد و تحریمهای غیرهستهای و محدودیتهای شدید به بهانه های
مختلف اعمال کرد که دارو و مواد غذایی را هم شامل شد.

ارزیابی ش�ما نس�بت به اینکه آمریکا بخواه�د بدون رفع تحریمها ب�ه برجام برگردد

چیست؟

اولین چیزی که باید ش��فاف شود این اس��ت که جمهوری اسالمی در چارچوب برجام به
تعهدات خود عمل کرد ،ولی آمریکا و کشورهای اروپایی به تعهدات خودشان عمل نکردند.
در حقیقت آمریکا و اروپا نسبت به تعهد خود در برجام کوتاهی کردند .حتی در دورهای که
اوباما و دموکراتها بودند که توافق هم کردند تا تحریمها را بردارند ولی در عمل چنین کاری
انجام نشد .یعنی روی کاغذ و در بُعد حقوقی توافق شد ولی حتی در دولت اوباما در عمل
هیچ توافقی صورت نگرفت .بنده خاطرم هست وقتی گفتند چرا تحریمها را برنداشتید ،چرا
مبادالت تجاری و بانکی شروع نمیشود ،جان کری گفت ما مانع نیستیم و به عبارتی اعتراف
کرد که تحریمها در عمل برداشته نشده است .این یعنی صرفا روی کاغذ و به صورت شکلی

برجام تحقق همه چیز
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و با ظاهری حقوقی اتفاقی افتاده ولی نتیجه درپی نداشت .دوم اینکه تنها موضوع و صحبتی
که در برجام داشتیم مسائل هستهای بود ولی آنها از همان ابتدای کار موضوعات دیگری
مانند مسائل منطقه را مطالبه کردند.

رهبر انقالب ش�رطی را گذاش�تند مبنی بر این که الزمهی بازگش�ت آمریکا به برجام

این است که تحریمها را بردارد؛ به نظر شما آمریکا و اروپا برای رفع تحریم چه گامهای
مشخص و عملیای باید بردارند؟

برگش��ت آمریکا به برجام برای ما و ملت ما موضوعیت ندارد .چرا موضوعیت ندارد؟ چون
برای ما فینفسه موضوع برجام رفع تحریم است .به هرحال آمریکا خود از برجام بیرون رفته
و تحری م اضافه بر برجام به ملت ما تحمیل کرده و به تعهدات خود بر اساس موضوعاتی
که در برجام بوده عمل نکرده است .اگر آمریکا به برجام بازگردد میخواهد چه کاری انجام
دهد؟ اول اینکه آمریکا مکلف اس��ت تحریمهایی که با خروج از برجام وضع کرده است را
لغو کرده و به تعهداتی که در برجام عمل نکرده بر اساس تعهداتِ برجام عمل کند .وقتی
ما میگوییم لغو تحریمها به صورت عملی انجام ش��ود منظور این است که ما به صورت
روشن در حوزهی اقتصادی به صورت عادی و روان کارمان را انجام دهیم ،نفتمان را صادر
کنیم ،و سایر صادرات و واردات را انجام دهیم .سیستم بانکی بتواند به طور معمول کار خود
را انجام دهد ،داراییها و نقدینگیهایی که ما در کشورهای مختلف داریم که فعال امکان
جابجایی آن را نداریم آزاد بشوند .این اقدامات باید به صورت عملی اتفاق بیفتد و ملت ،مردم
و سیستم اقتصادی ما این را در عمل ببینند ولی اگر آنها بخواهند باز هم روی کاغذ بیاورند
که ما تحریمها را لغو کردیم ولی این اتفاق در عمل نیفتد ،این مد نظر ما نیست .این موانع
را آمریکاییها ایجاد کردهاند و باید خودشان این مانع را برطرف کنند که این کار انجام شود
و این خواستهی روشنی است .وقتی میگوییم رفع تحریمها به صورت عملی اتفاق بیفتد
اینگونه است وگرنه در دورهی اوباما و جان کری دیدیم که امضا شد ،ما به تعهد خود عمل
کردیم و آنها هم روی کاغذ به تعهد خودشان عمل کردند ولی ما حتی نمیتوانستیم دارو
وارد کنیم.
در بح�ث تعه�د در مقابل تعهد ،مجلس و دولت یک اقدامی را ش�روع کردهاند تا ناظر

ب�ه عملکردی که طرف غربی داش�ته بعض�ی از تعهدات جمهوری اسلامی را لغو کنند و
غنیس�ازی  ۲۰درصد هم کلید زده ش�د .به نظر ش�ما این بار بر اس�اس تجربهای که از
ماجرای برجام به دست آمد میشود از این اهرمهای قدرت استفاده کرد؟

راهبردی رفع تحریم بود که در مجلس به عنوان قانون
بحث  ۲۰درصد در چارچوب طرح
ِ
تصویب و ابالغ شد و االن در آن چارچوب این بحثها مطرح میشود .چرا این اتفاق افتاد؟
روشن است ،بنا بود هر دو طرف متناظ ِر هم به تعهداتشان عمل کنند ،ما به همهی تعهدات
خود عمل کردیم ،اما آنها نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند بلکه توقعات و درخواستهای
بیشتر مانند بحث موشکی ،بحث منطقه را هم از ما مطالبه کردند .اگر کمی با ظرافت به این
موضوع نگاه کنیم میبینیم آنها در برجام از روز اول به دنبال این نبودند که به تعهدات خود
در بحث هستهای عمل کنند؛ در حقیقت آنها در برجام هم صداقت نشان ندادند .اینکه ما
میگوییم رفتار آمریکاییها صداقت نداشت مربوط به همین بود ،در واقع آمریکا تالش کرد
خواستههای خودش را دنبال کند .ما به دنبال رفع تحریم بودیم آنها به دنبال خواستهای غیر
از این بحث بودند .آنها گفتند جلوی کار هستهای را گرفتیم حال یک گام جلوتر بگذاریم و
جلوی تحرکات ایران در قدرت منطقهای شدنش را بگیریم که آمریکا بتواند امنیت اسرائیل را
برقرار کند ،هژمونی خودش را بگذارد و بهتر بتواند منطقه را چپاول کند .همان طور که رهبر
انقالب فرمودند هدف آنها دامن زدن به موضوعاتی مانند اختالفانگیزی در امت اسالمی
مانند ایجاد داعش بود و از همه زش��تتر و بدتر اینکه بخواهند در قدرت دفاعی ما را خلع
س�لاح کند .کدام کشور ،کدام ملت و کدام جامعه میپذیرد که توان دفاعی خود را معامله
کند؟ آیا کسی میتواند عزت ،قدرت دفاعی و حیثیت خودش را معامله کند؟ اینها خواستهی
آمریکایی بود .وقتی به اساس برجام نگاه میکنیم چنین چیزهایی وجود دارد .بر این اساس ما
در مجلس معتقد بودیم حال که آنها به تعهداتشان پایبند نبودند ما هم باید به تعهدات خودمان
عمل نکنیم و گام به گام برگردیم و این کارها را انجام دهیم.

از دیپلماسی برای احیای برجام حمایت می کنیم

ش��ورای اروپا با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از
غنی س��ازی  ۲۰درصدی اورانیوم توسط ایران ،گفت
که از دیپلماسی فشرده برای احیای برجام حمایت می
کند و این مسائل ناشی از خروج یکجانبه آمریکاست.
به گزارش مهر ،ش��ورای اروپ��ا با ابراز نگرانی از غنی
س��ازی  ۲۰درصدی اورانیوم توسط ایران ،اذعان کرد
که این موارد ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از برجام
اس��ت .در بیانیه شورای اروپا آمده است :برجام عنصر
کلیدی معماری جهان عدم اشاعه تسلیحات هستهای
و دستاورد دیپلماسی چندجانبه است که به اتفاق آرا در
قطعنامه  ۲۲۳۱ش��ورای امنیت به تصویب رسید .این

بیانیه بدون اشاره به تعلل اروپا در اجرای تعهدات خود
در برج��ام میافزاید :تولید اورانیوم تا غنای  ۲۰درصد
در فردو که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در
 ۴ژانویه تائید شد ،تحول جدی و مایه نگرانی عمیق
است .در بیانیه مذکور آمده است :اقدام ایران همچنین
ب��ا بندهای مش��خص برجام درباره ف��ردو همخوانی
ندارد و بهصورت بالقوه اثرات اش��اعهای حادی دارد.
این بیانی��ه با ادعای اینکه اقدام ایران همچنین خطر
تضعیف تالشهایی را دارد که با هدف تقویت فرایند
دیپلماتیک موجود انجام ش��ده بودند ،میافزاید :ما از
ایران میخواهیم از تنشزایی بیش��تر اجتناب کرده و

بدون معطلی این مسیر را بازگردد .بیانیه مذکور آورده
اس��ت :ما اذعان داریم که این مسائل ناشی از خروج
یکجانبه آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریمهاس��ت.
اتحادی��ه اروپا به تعهداتش ذیل برج��ام از جمله رفع
تحریمها آنچنان که در برجام دیده ش��ده پایبند بوده
و علیرغم چالشهای جدی ک��ه برای برجام رخ داد،
به تالش برای حفظ این توافق ادامه داد .این بیانیه با
اش��اره به نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو
برجام میافزاید :ما حمایت خود را از دیپلماسی فشرده
با هدف تسهیل بازگشت آمریکا به برجام و همچنین
بازگشت ایران به اجرای کامل برجام اعالم میکنیم.

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری رباط کریم در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و ضوابط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه
و بودجه واگذار نمایند.
ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ اعتبار مصوب
(ریال)

محل تامین اعتبار

مبنای قیمت پیشنهادی

مدت اجرا

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه (ریال)

توضیحات

1

اجرای پروژه هدایت
آبهای سطحی شهر

32.000.000.000

ردیف بودجه شماره
20701001

بر اساس فهرست بهای
راه و باند سال 99

 5ماه

1.600.000.000

داشتن حداقل صالحیت پیمانکاری
در رشته راه و باند رتبه 5

شرایط:
 -1شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
 -2ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد.
 -3هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 -4به پیشنهادات مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به صورت فیش واریزی به حساب شهرداری و با ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شریط ارائه
گردد.
 -6سپرده برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط می شود.
 -7محل ،مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت  10روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ  1.000.000ریال
بابت خرید اسناد مناقصه به امور پیمان های این شهرداری واقع در رباط کریم – بلوار امام خمینی (ره) – شهرداری رباط کریم مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 -8سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد/505 .ص99/
نوبت اول1399/10/17 :
نوبت دوم1399/10/24 :

اصغر پارسا ـ شهردار رباط کریم

اصالحیه

پیرو اگهی منتشره در تاریخ 22دی ماه 1399
مربوط به آبفای جنوب غربی استان تهران آگهی ،تجدیدآگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده) به
شماره  99/34نوبت دوم بوده واشتباها درج شده نوبت اول که بدینوسیله اصالح میگردد.

