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تهدید به خروج از « » NPTبرگ برنده
ایران برای کشیدن ترمز آمریکا

محمدصادق کوش�کی  -کارش�ناس

مسائل سیاسی

روزنامهصبحايران

مکانیسم ماش��ه یکی از مشکالتی بود
ک��ه مخالفین برج��ام از ابت��دا مفصل
درب��اره آن صحبت کردند .بارها قبل از
بستهشدن برجام و بعد از آن این هشدار
را دادیم که اص ً
ال مکانیسم ماشه توسط
غربیه��ا تعبیه و در قطعنامه  ۲۲۳۱هم
محکم ش��ده که برجام اجرا شده است.
غربیها آمدند توان هستهای را به دست
خودمان صفر کردند و ش��ش قطعنامه
تحریمی ش��ورای امنیت را موقت ًا تعلیق
کردند تا بعد که توان هستهای ما نابود
شد ،با مکانیسم ماشه آن قطعنامهها را
دوباره برگردانند .وقتی توان هس��تهای
ما به دست خودمان نابود شد ،نوبت به
مکانیسم ماشه رس��ید ،مکانیسم ماشه
شمش��یری بود ک��ه آمریکاییها باالی
س��ر ما قرار داده بودند تا یا برجام دو و
س��ه را هم بپذیریم یا مکانیسم ماشه را
فعال کنند .اگر مکانیسم ماشه عملیاتی
بش��ود ،عم ً
التمام تبلیغات��ی که درباره
فوای��د برجام انجام میش��د ازجمله لغو
الم ّره تحریمها و خروج از فصل هفت،
بِ َ
همه به باد فنا میرود .با کش��یده شدن
ماش��ه ،ما به س��ال  ۹۲برمیگردیم اما
بدون توان هستهای ،این شکست فقط
شکس��ت حامیان برجام نیس��ت ،بلکه
خس��ارت محضی اس��ت برای جموری
اس�لامی .پس نباید اجازه این کار را به
طرف آمریکایی بدهیم ،آن هم نه برای
اینکه چون برجام مقدس اس��ت ،بلکه
برای اینکه خسارت س��نگینی برای ما
به دنبال دارد .مجلس باید به س��رعت
مصوب��های را تصوی��ب کن��د ک��ه اگر
آمریکاییها مکانیس��م ماش��ه را فعال
کنند و شورای امنیت هم آن را تصویب
کند ،ایران نهتنها از برجام خارج خواهد
ش��د ،بلکه در تعه��دات خود در NPT
هم تجدید نظر خواهد کرد .برای اینکه
مکانیسم ماش��ه اجرا نشود ،این ارزش
وجود دارد که ما به صراحت اعالم کنیم
حتی از  NPTهم خارج میشویم ،چرا
که در غی��ر اینصورت دوباره به س��ال
 ۹۲برگردی��م و این یعنی خس��ارت در
خسارت.

www.asre-iranian.ir
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نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی:

هیچکس با تالشهای مضحک
آمریکا علیه ایران همراه نیست
نماینده روس��یه در س��ازمانهای بینالملل��ی در وین،
فضای ش��ورای حکام آژانس هنگام بررس��ی گزارش
راس��تیآزمایی در ایران را مثبت اع�لام کرد و افزود
هیچ طرفی عم ً
ال با تالشهای مضحک آمریکا همراه
نیست« .میخائیل اولیانوف» نماینده...
صفحه2

معاون صدای رسانه ملی:

پاسداشت شهدا
وظیفهای ملی است

نمایندگان ملت :در صورت هرگونه اقدام علیه ایران
در سازمان ملل ،کلیه تعهدات هستهای لغو میشود

مکانیسم ماشه ،تیرخالص به برجام

صفحه6

مودیان متخلف ،قضایی می شوند؛

خط و نشان سازمان امور مالیاتی
برایمعامالتصوری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه رسیدگی
به صورت حس��اب های غیرواقع��ی در اقتصاد را به
منظور دریافت مالیات مشخص کرد .امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه رسیدگی
به صورت حساب های غیرواقعی در...
صفحه3

ارقامنجومیواکسن«آنفلوانزا»
در داروخانههای الکچری
صفحه5

صفحه2

نشریه آمریکایی نشنالاینترست:

موشکهای ایران روزگار ارتش آمریکا را سیاه میکند

یک نش��ریه آمریکایی با اشاره به اینکه ایران بزرگترین
نی��روی موش��کی منطقه غ��رب آس��یا را دارد و در حال
بهروزرس��انی فناوری موش��کی خود اس��ت ،نوش��ت که
موش��کهای ایران قادر است روزگار ارتش آمریکا را سیاه
کند .به گزارش فارس ،نشریه آمریکایی «نشنال اینترست»
در گزارشی با اش��اره به توانمندی موشکی ایران تصریح
کرد که گرچه ممکن اس��ت موشکهای ایران به آمریکا
نرس��د اما این کشور قادر اس��ت اما میتواند روزگار ارتش
ایاالتمتحده را س��یاه کند .در مقدمه این گزارش با تأکید
بر اینکه ایران بزرگترین نیروی موشکی غرب آسیا را در
اختیار دارد ،س��ؤالی مطرح میشود مبنی بر اینکه باید این
مسئله را به یاد داشته باشیم که ایران در حال حاضر موشک
بالستیک بینقارهای ندارد اما آیا موشکهای تهران زمانی
به واشنگتن دی سی خواهد رسید؟ کره شمالی نشان داد
که حتی یک کشور مصمم با ابزار محدود قادر به ساخت
برنامه موشکی معتبر است .سپس در بخشهای بعدی این
گزارش در توصیف پیشرفت ایران در ساخت موشک آمده
است که اولین تجربه جمهوری اسالمی ایران در ساخت
موشک بومی« ،شهاب یک» بود که در برنامه موشکهای
کوتاهبرد ایران قرار دارد و دارای بردی معادل  300کیلومتر

است .نشنال اینترست در ادامه به یک نسخه دیگر از این
ک به نام «ش��هاب دو» با بردی معادل حدود 500
موش�� 
کیلومتر اش��اره کرد .این نش��ریه آمریکای��ی ادامه داد که
«ش��هاب  »3دیگر موشکی اس��ت که ایران ساخته است
و دارای کالهک  1200کیلویی و بردی بیش از یک هزار
کیلومتر است و ایران اولین آزمایش موشک شهاب  3را در
س��ال  1998انجام داد و در سال  2003عملیاتی شد .این
نشریه سپس به ساخت موشک «قادر  »1اشاره کرد و نوشت
گرچه این موشک در مقایسه با شهاب سه برد کوتاهتری
دارد اما از دقت بیش��تری برخوردار است و ایران با ساخت
موش��ک «عماد» ثبات ،قدرت مانور و دقت موشکهای
بالس��تیک میانبرد خود را تقویت کرد .این گزارش ادامه
میدهد که توس��عه موش��کی ای��ران با به می��دان آمدن
ک میانبرد سجیل جهشی عظیم پیدا کرد و برخالف
موش 
موشکهای قبلی ایران که با سوخت مایع کار میکردند،
موشک سجیل با سوخت جامد کار میکند .سجیل اولین
بار در س��ال  2008آزمایش شد و یک کالهک یک تا دو
هزار پوندی حمل میکند و بردی مش��ابه موشک شهاب
 3دارد و احتما ًال جایگزینی برای این موش��ک قدیمیتر
باشد .طبق این گزارش ،موشک سجیل  2در سال 2009

مورد آزمایش قرار گرفت و موشک سه مرحلهای سجیل
 3با بردی نزدیک به چهار هزار کیلومتر در دست ساخت
است .نشنال اینترست س��پس ادامه داد که ایران ناوگان
موشکهای کوتاهبرد یا موشکهای میدان جنگ کوتاهبرد
بالس��تیک خود را ارتقا داده اس��ت و جدیدترین موش��ک
ایران به نام ذوالفقار بوده اس��ت که یک موشک میانبرد
و رادارگریز میباشد که از سوخت جامد استفاده میکند و
بردی برابر با  700تا  750کیلومتر دارد و گرچه در مقایسه
تو
با ش��هاب یک و دو کالهک کوچکتری دارد اما دق 
برد آن بیشتر است و جایگزین مناسبی برای موشکهای
قدیمیتر و با س��وخت مایع است .نشنال اینترست سپس
به گزارش برخی رس��انههای غربی و صهیونیستی درباره
شهاب  5و  6اشاره کرد و نوشت که شهاب  5و  6احتما ًال
پروژه بعدی ایران برای ساخت یک موشک بالستیک باشد
که البته ایران تاکنون چنین پروژهای را تأیید نکرده است.
نشریه نشنال اینترست در نهایت در بخش پایانی با اشاره
به موارد نوش��ت که تهران گرچه در حال حاضر موش��ک
بالستیک بین قارهای ندارد اما کشوری همچون کره شمالی
ثابت کرد که حتی یک کش��ور مصمم با ابزار محدود قادر
ساخت یک برنامه موشکی معتبر است.

نماینده مردم تهران در مجلس:

ریشه فساد ،مدیرانی هستند که الگوی تمدنساز اسالم را بهرسمیت نمیشناسند

نماینده مردم تهران در مجلس گفت:ریش��ه فقر ،فساد
و تبعیض مدیرانی هس��تند که مقام خود را از جمهوری
اس�لامی کس��ب کردند ،اما نه به مردمی ش��دن اداره
جامعه قائلند و نه الگوی تمدنس��از اسالم را به رسمیت
میشناسند .به گزارش آنا ،روحاهلل ایزدخواه در نطق میان
دس��تور خود اظهار کرد :صرف قرار گرفتن حاکم عادل
در راس هرم قدرت کافی نیس��ت؛ هم��ه کارگزاران در
هر رتبهای باید از عدالت برخوردار باش��ند؛ مردم نیز در
ای��ن نظام به اجرای عدالت مامورند .وی افزود :در نظام
اسالمی مبتنی بر مکتب امام و اسالم پابرهنگان جنگ
فقر و غنا تمام ناش��دنی است؛ تنها با استقالل حکومت
عدل اس�لامی اس��ت که میتوان خرابیه��ای عظیم
فرهنگی ،اقتصادی و کشاورزی را جبران کرده و نوسازی
مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مس��تضعف آغاز
کرد .نماینده مردم تهران در مجلس افزود:کشور ایران و
نظام اسالمی تنها دولت و ملتی است که توانسته است با
آرمانهای بلند و جهان شمول و البته هزینههای فراوان
پای مردم ساالری بایستد اما امروز در یک پیچ تاریخی
درگیر است و آن پیشرفت با الگوی ایرانی اسالمی است.
ایزدخ��واه گفت :درد و دغدغه ام��روز ما حرکت در ریل
عدالت و پیش��رفت اس��ت هر چند که دهه پیش��رفت و
عدالت را هم از دست دادیم .وی افزود :سالها تز فکری

دولتم��ردان م��ا این بود که اول توس��عه و بعد عدالت و
این سرمنش��ا انحراف دولت و حاکمیت از مسیر استقرار
آرمانهای انقالب بوده است و حاال ثمره توسعه عاری از
عدالت را همگان میبینیم که در یک کلمه فقر و فساد و
تبعیض است .نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان
کرد:ریشه این انحراف را باید در جریان فکری ،فرهنگی
و مدیریتی تکنوکرات جس��تجو ک��رد .البته مقصود من
اش��اره به چپ یا راست ،اصولگرا یا اصالح طلب نیست
که این دسته بندیها صرفا قبیلهای است و کارکرد آن
فقط در روزهای انتخابات اس��ت و الغیر؛ آنها که صدها
شهرستان و هزاران روستای ایران را با انبوه مزیت های
انس��انی و اقتصادی و اقلیمی و فرهنگی نمی شناس��ند
و توس��عه مضیق مد نظر خود را صرفا در فربه س��ازی
پایتخت و چهار پنج کالنش��هر دیگر منحصر کردهاند؛
آنها که سالها به اسم توسعه صادرات ،جلوی خودکفایی
را گرفتند و خام فروشی را دامن زدند و امروز از صادرات
موثر خرما و زرش��ک و محص��والت پلیمری و فلزی و
غیره به همین کشورهای همسایه هم عاجزند؛ آنها که
از توسعه مزارع و باغات و احیای میلیونها هکتار اراضی
مس��تعد غفلت کرده و روستایی زحمتکش را مجبور به
کوچ از روستا و پناه بردن به حاشیه کالنشهرها کردهاند
و حال در مدیریت حاش��یه نش��ینی هم درماندهاند .یک

عجز مضاعف .وی گفت :برنامهریزان و نسخه نویسانی
که س��الها به اسم خصوصی س��ازی ،اختصاصی سازی
کرده ان��د و کارخانجات و مجتمع های نام دار کش��ور
را به خاک س��یاه نش��اندند؛ آنها که با دعوای ساختگی
تخصص یا تعهد ،گنجینه گرانبهای جهاد س��ازندگی را
ب��ا صدها مرکز تخصصی و ه��زاران متخصص متعهد،
طی سه دولت ،به اضمحالل کشاندند و امروز در بهبود
کپرنش��ینی و بس��ته بندی محصوالت خام کشاورزی
و توزیع س��الم و بدون فس��اد قیر رایگان روستایی هم
درج��ا زدهاند؛ آنها که با وجود نخبگان ف��راوان ،و انبوه
جوانان کارآزموده و انقالبی ،چنان در حزب و دسته شان
دچار قحطالرجال هس��تند که مدیریتها و مسئولیتها را
همچنان در چنگ خود نگه داشتهاند و هر وقت صحبت
از جوانگرایی می شود بر صندلی ریاست شان محکم تر
می چس��بند .ایزدخواه در همین راس��تا افزود :آنها که با
داشتن انبوه کرسیهای دانش��گاهی اقتصاد و مدیریت
و جامعه شناس��ی و علوم سیاسی که مروج تفکر اقتصاد
ب��ازار آزاد بودهاند ،نم��ی توانند توضیح دهند که این چه
اقتصادی است که کارخانجات و مزارع و باغات آن دچار
عقب ماندگی و رکود ش��ده اس��ت و پاس��اژها و مالها و
ش��عبات بانکی اش دارد با س��رعت نرخ ارز و واردات و
قاچاق ،رشد می کند.

ترامپ:

عربستان بهزودی اقدام به عادیسازی روابط با اسرائیل میکند

پ��س از امض��ای تواف��ق رژی��م
صهیونیس��تی ب��ا ام��ارات و بحرین،
رئیسجمهور آمریکا اعالم کرد ریاض
به زودی به روند عادیسازی روابط با
تلآویو ملحق خواهد ش��د .به گزارش
گروه بی��ن الملل باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،دونالد ترام��پ ،رئیس جمهور
آمریکا از پیوس��تن عربستان سعودی
به فرآیند عادی س��ازی روابط با رژیم
صهیونیس��تی خبر داد .بر این اساس،
ترامپ اعالم کرد :عربس��تان سعودی
ب��ه زودی و در زمان مقتضی به توافق

صل��ح کش��ورهای عربی با اس��راییل
خواهد پیوست .برآورد ما این است که
دستکم  ۷تا  ۹کشور به زودی به روند
عادی سازی روابط با تل آویو بپیوندند.
س��اعاتی قب��ل نیز ترامپ در مراس��م
امضای توافق شوم رژیم صهیونیستی
با کش��ورهای امارات و بحرین در کاخ
س��فید اعالم کرد« :ب��رای دهههای
اخی��ر م��ردم خاورمیانه در س��ختی و
جنگ بهس��ر بردهاند ،مردم خاورمیانه
اکن��ون نف��رت را کنار گذاش��ته اند و
مس��یر افراطگرایی را متوقف کردند».

رئیسجمه��ور آمری��کا گف��ت« :ب��ه
مردمهای منطقه گفتهام که خود آنها
باید مس��یر آینده خود و فرزندان خود
را تعیین کنند .یهودیها و مس��لمانان
میتوانند دوش��ادوش یکدیگر زندگی
کنند و عب��ادت کنند و به زندگی خود
ادامه دهن��د ».ترامپ همچنین مدعی
ش��د« :امروز روز خیل��ی مهمی برای
دنیا و صلح اس��ت ،از همه کشورهای
منطق��ه ،اعض��ای کنگره و ش��خص
نتانیاهو تش��کر میکنم .ای��ن توافقات
سرمنشأ صلح فراگیر در منطقه مبتنی

بر دوستی و احترام متقابل خواهد شد.
براساس این توافقات مسلمانان جهان
اج��ازه مییابند تا در مس��جد االقصی
نماز بخوانن��د! مردمهای منطقه امروز
از روند گذش��ته دس��ت کش��یده اند و
مس��یر جدیدی را آغاز کردند ».عادی
سازی روابط میان کشورهای عربی و
اس��راییل در حالی انجام می شود که
رژیم صهیونیستی همچنان به اشغال
سرزمین های فلسطینی ادامه می دهد
و هیچ آینده روش��نی برای تش��کیل
کشور مستقل فلسطینی وجود ندارد.
نوبت :دوم

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری خورموج در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
پیمانکاران متقاضی می توانند از تاریخ  1399/6/24به مدت  5روز کاری تا تاریخ  1399/6/30اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت نمایند .
ضمنا مهلت تحویل اسناد مناقصه ازتاریخ  1399/06/30تاپایان وقت اداری تاریخ  1399/07/13می باشد وتاریخ بازگشایی پاکات ساعت  9صبح روز دوشنبه  1399/07/14می باشد .
نوع تضمين بر اساس آيين نامه تضمین در معامالت شهرداریها می باشد .
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه می باشد
ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه (ریال )

اعتبارمصوب

رشته و گروه

مبلغ تضمین در مناقصه
ریال

دستگاه نظارت

محل اجرا پروژه

شماره فراخوان درسامانه تدارکات
الکترونیکی دولت

1

آسفالت کوچه ها و
معابر شهر خورموج

12/999/275/800

13/000/000/000

راه و باند

649/970/000

دفتر فنی شهرداری
خورموج

شهر خورموج

2099050079000004

تاریخ انتشارنوبت اول 99/6/24
تاریخ انتشارنوبت دوم 99/6/27

روابط عمومي شهرداري خورموج

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (همراه با ارزیابی فشرده)
تأمین قطعات  ،پشتیبانی  ،نگهداری  ،جمع آوری  ،پاالیش و ارسال بر خط اطالعات دستگاه های تردد شماری به سرور
مرکزی سامانه تجمیع اطالعات و پشتیبانی و نگهداری کلیه تجهیزات مربوطه
کد 2099004449000017 :
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ  99/06/27می باشد .
اد اره کا راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان س��منان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای
مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصه از س��ایت  :از ساعت  14روز پنج ش��نبه تاریخ  99/06/27لغایت
همراه با ارزیابی فشرده با موضوع تأمین قطعات  ،پشتبانی  ،نگهداری  ،جمع آوری  ،پاالیش و ارسال
ساعت  14روز چهارشنبه تاریخ 99/07/02
بر خط اطالعات دس��تگاه های تردد ش��ماری به سرور مرکزی سامانه تجمیع اطالعات و پشتیبانی و
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12روز یکشنبه تاریخ 99/07/13
نگهداری کلیه تجهیزات مربوطه را برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه
زمان گشایش پاکتها  :ساعت  8صبح روز دوشنبه تاریخ 99/07/14
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و
(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir :انجام می گردد لیکن الزم
ارائه پاکت
است مناقصه گران پاکت هارا به شرحی که در قسمت محتویات پاکت ها ذکر شده به صورت فیزیکی
ال��ف بص��ورت فیزیکی  :آدرس س��منان – می��دان مطه��ری – کدپس��تی  3514713995و تلفن
نیز تهیه و به این اداره کل تحویل داده و رسید دریافت نمایند .
02333442082-3
الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه – مرکز تماس 021-41934 :
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

