
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهان 5

 دیپلمات های ارشد روسیه و آمریکا 
باالخره در ژنو پشت میز مذاکره نشستند؛  

 چانه زنی برای اخذ
 تضمين های امنيتی

شهرنوشت 6

 5 کشته و 41 زخمی در پی برخورد
  50 خودرو در محور بهبهان

 یک بار دیگر، 
 تصادف زنجيره ای مرگبار

 در خوزستان

قیمت  2000  تومان  /    شماره  983 سه شنبه 21 دی   1400  /   8 جمادی الثانی 1443  / 11 ژانویه   2022

یک تحلیل گر ارشد سیاست خارجی در این باره که آیا 
سخنان رهبر انقالب مبنی بر اینکه »تسلیم نشدن در برابر 
دشمن مستکبر و زورگو جزو اصول انقالب است و اینکه در 
مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای 
تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنانکه تاکنون تسلیم 
نشده و از این پس نیز نخواهیم شد.«؛ می تواند حاوی موافقت 
ایشان با مذاکره مستقیم باشد، گفت: معتقدم که علت عدم 
مذاکره مستقیم با آمریکا یک بحث فنی و در پاسخ به اینکه 

این کشور عضو برجام نیست، بود.  با این وجود من فکر می کنم در عین حال این 
بیاناتی که مطرح شده می تواند در زمانی که اقتضا داشته باشد و مذاکره کننده ها 
به این نتیجه برسند که عدم مذاکره مستقیم می تواند به بهره برداری سایرین یا 
سنگ اندازی و کند شدن بیش از اندازه و مضر مذاکرات منجر شود، در آن صورت 

ممکن است که بتواند فضا را برای شکلی از گفت وگوی مستقیم مهیا کند.
دیاکو حسینی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در ارزیابی روند مذاکرات وین با 
توجه به سخنان روز شنبه مذاکره کننده ارشد کشورمان مبنی بر کاهش موارد 
اختالف موسوم به پرانتزهای باز و در پاسخ به این سوال که آیا شاهد پیشرفت در 
مذاکرات برای احیای برجام هستیم، گفت: به نظر می رسد حداقل همه طرف ها 
از جمله آمریکا و اروپا این اتفاق نظر را دارند که مذاکرات هرچند با سرعت کم اما 
در مسیر پیشرفت قرار گرفته است. تا االن یعنی پس از دور هفتم گفت وگوها 
عمده بحث متمرکز بر چارچوب کلی توافق و چارچوب کلی آنچه مذاکرات باید 
براساس آن حرکت کند بود و ما می دانیم که در پایان دور هفتم، این تفاهم بر سر 
چارچوب کلی و متن مبنا اتفاق افتاده است.وی ادامه داد: هرچند جزئیات این 
تفاهم مشخص نیست و دیدگاه های مختلفی در رابطه با این متن مبنا گفته شده 
ولی در هر صورت با لحاظ این موارد، به نظر می رسد در دور هشتم یا به عبارتی 
دور نهم، طرفین وارد جزئیات شده اند و ظاهرا پیشرفت هایی در حال رخ دادن 
است. با این حال واقعیت امر این است که  آنچه در رسانه ها گفته می شود طبیعتا 
همه طرف  ها به خصوص طرف ایرانی باید تالش کنند که جهت گفت وگوها را به 

دلیل پیامدهایی که ناامیدی از این مذاکرات می تواند 
ایجاد کند،  رو به جلو توصیف کنند. 

وی افزود: جدای از این مساله، واقعیت این است که 
اختالفات بســیار زیادی پیش رو قرار دارد؛ به خصوص 
اینکه جزئیاتی که امروز در کارگروه ها مورد بحث قرار 
می گیرد، حساس ترین و اختالف برانگیزترین مواردی 
هستند که حل نشده باقی ماندند و راهی که من بعد پیش 
رو خواهیم داشت به مراتب سخت تر از مسیری ست که 
تا کنون طی شده است.حسینی همچنین در پاسخ به این سوال که علیرغم رد 
و تکذیب چندباره موضوع ضرب االجل برای مذاکرات از ســوی ایران؛ شاهد 
هستیم که دور هشتم مذاکرات اندکی طوالنی تر از دور پیشین شده و تاکنون نیز 
سخنی در خصوص بازگشت به پایتخت ها مطرح نشده است،  آیا همین موضوع 
می تواند به طور غیرمستقیم وجود اضطرار زمانی را از سوی طرفین تائید کند، 
گفت: آمریکا و طرف اروپایی برجام همیشه اصرار داشتند که بگویند مدت زمانی 
که برای پیگیری مذاکرات باقی مانده محدود است چرا که برنامه های هسته ای 
ایران با سرعتی در حال پیشرفت است که می تواند به زودی به نقطه ای برسد که 

عمال برجام و محدودیت های مندرج در آن را بی معنا کند.
وی افزود: فارغ از اینکه چقدر این موضوع به لحاظ فنی قابل توجیه است، 
یک اراده سیاسی در آمریکا و اروپا مبنی بر محدودیت زمانی وجود دارد که گویا 
با مخالفت چین و روسیه هم همراه نیست. بنابراین من فکر می کنم این اراده 
سیاسی جدای از اینکه ایران مخالف آن است و همچنین جدای آنکه چقدر 
مبنای فنی دارد، کامال بر مذاکرات سایه انداخته است. البته باید بگوییم ضمن 
اینکه مساله ضرب االجل مطرح شده اما طرف های غربی خطوط قرمز مشخصی  
روی این موضوع ترسیم نکرده اند و دامنه ای از انعطاف را باز گذاشته اند و واقعیت 
امر این است که حتی اگر این نگرانی وجود داشته باشد، توافقاتی که می تواند 
در این مدت بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی شکل بگیرد، طبعا این 

معادله را تغییر خواهد داد.

وزیر امور خارجه با تاکید بر استمرار رایزنی درباره 
مسائل مهم منطقه گفت: روابط مردمی و فرهنگی ایران 
و عمان ریشه در تاریخ دارد و دو کشور توانسته اند بنای 
همکاری های ریشه دار و مستحکمی را پی ریزی کنند.
به گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی 
وزارت امور خارجه، حسین امیر عبداللهیان که برای 
دیداری دو جانبه با مقامات عمانی در مســقط به سر 
می برد، با بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه 
ســلطنت عمان دیدار و در خصوص موضوعات مورد 

عالقه دو کشور به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.
وزیر امور خارجه در این دیدار از روند روبه گســترش روابط فی مابین ابراز 
خرسندی کرد و بر استمرار دیدار مســئوالن و مقامات دو کشور در حوزه های 
مختلف سیاســی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین فعال شــدن کمیته های 
تخصصی از جمله کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید 

کرد.
وی ضمن تبریک پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دو کشور تاکید کرد: روابط 

مردمی و فرهنگی ایران و عمان ریشه در تاریخ دارد و 
دو کشور توانســته اند بنای همکاری های ریشه دار و 

مستحکمی را پی ریزی کنند.
وزیر امور خارجه همچنین از نحوه نگرش عمان 
نسبت به مسائل منطقه مبتنی بر گفت وگو و همکاری 
تقدیر کرد و  آن را تنها راه رفع مشکالت منطقه دانست.
امیر عبداللهیان با ابراز خرسندی از روند گسترش 
همکاری هــای تجاری فی مابیــن، از جمله افزایش 
مبادالت گفــت: همکاری های تجــاری و اقتصادی 
کشورهای منطقه با یکدیگر می تواند الگویی برای پایداری صلح و امنیت منطقه 

قلمداد شود.
بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان نیز در این دیدار 
با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی و منابع انسانی ایران، بر ارتقای 

همکاری های دو جانبه و بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی منطقه تاکید کرد.
طرفین در این دیدار بر استمرار رایزنی درخصوص مسائل مهم منطقه تاکید 

کردند.

دیپلماسیگفتوگو

تحلیل گر ارشد سیاست خارجی:
سخنانرهبریفضارابرایشکلیازگفتوگویمستقیمباآمریکامهیامیکند

وزیر امور خارجه در مسقط تأکید کرد:

استمراررایزنیایرانوعماندرخصوصمسائلمهممنطقه

شبکه ثبت اطالعات وزارت بهداشت در دسترس جاعالن و متخلفان است؟!

حاشیههایامنیتی
فروشکارتواکسنتقلبی

سياست 2

شهرنوشت 6

 روایتی جدید درخصوص پرواز752 
واکنش سخنگوی سپاه را  برانگیخت

 هواپیمای    اوکراینی 
»سپر انسانی«        بود  ؟

همزمان با دومین ســالگرد جانباختگان 
هواپیمای اوکراینــی، اظهارات خانواده یکی 
از خانواده های داغدار درباره دالیل وقوع این 
حادثه و روند بررسی پرونده در دادگاه منجر 
بــه واکنش های جدید مقامــات در روزهای 
اخیر شده است. سخنگوی سپاه با نقل روایت 
دیدار حسین سالمی، فرمانده سپاه با خانواده 
اســدی الری )جانباختگان پرواز هواپیمای 
اوکراینی( گفته اســت: روایت خانم اسدی 
الری از این دیــدار ناقص، جهت دار و تحریف 
شده است. ماجرا از انتشار گفتگوی زهرا مجد و 

محسن اسدی الری مادر و پدر  محمد حسین 
و زینب اسدی الری  از  جانباختگان هواپیمای 
اوکراینی و انتساب سخنانی به سرلشکر حسین 
سالمی، فرمانده کل سپاه شروع شد. محسن  
اسدی الری و زهرا مجد، پدر و مادر دو مسافر 
هواپیمای اوکراینی، سه روز پیش در مصاحبه 
با ســایت انصاف نیوز گفتند:بــه این نتیجه 
رسیدیم که اینها به عنوان سپر انسانی هواپیما 
را زدند... شاید می خواستند بزنند و بیندازند 
گردن آمریکا. ایــن کار را قبــال در اقدامات 

مشابهی هم انجام داده بودند

رمزگشایی رئیس کمیته دستمزد از اشتباه معاون وزیر کار در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

آمار قدیمی برای محاسبه خط فقر جدید
چرتکه 3

خطیب زاده:

درسفرهیاتطالبان
میزبانگفتوگوهای
بینافغانیبودیم

 در جست وجوی بهترین نیم فصل 
یک دهه اخیر استقالل

متنفرازشکست

رئیس اتحادیه بارفروشان:

مردممیوهنمیخرند

انتقادجدیمحسنیاژهای
ازاستفادهنابجاازپابند

برایزندانیان

 تورم 50درصدی سال 1400 و کاهش خط فقر
 در کشور

معمایچندمجهولی
ابوحمزه!

سياست 2

سياست 2

چرتکه 3

آدرنالين 8

دسترنج 4

بنياد مسكن انقالب اسالمی استان گلستان

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای  )نوبت اول(
بنيادمسكنانقالباسالمیاستانگلستانازكليهپيمانكارانواجدشرايطدريافتاسنادجهتشركتدرمناقصاتبامشخصاتذيلدعوتبهعملميآورد.1-موضوعمناقصات:

مبلغ تضمین )ریال(برآورد اولیه)ریال(مساحت متر مربععنوان مناقصهردیف

16214896/660/000/0004/833/000/000واحدی بهارستان گنبد طرح اقدام ملی مسکن1

365011225/495/000/0008/710/000/000 واحدی زیتون گرگان طرح اقدام ملی مسکن2

162761/5124/267/500/0006/214/000/000 واحدی کردکوی طرح اقدام ملی مسکن3

16220099/000/000/0004/950/000/000 واحدی بندر گز طرح اقدام ملی مسکن4
مطابقجزيياتونقشههایپيوستاسناد،براساسبخشنامهشماره125987/400 

مورخ1400/09/27معاونمحترممسكنوساختمانوزارتراهوشهرسازی
•مبلغتضمينشــدهدرمناقصهبايدبهيكيازصورتهایمشروحهزيربهدستگاه

مناقصهگزارتسليمشود:
الف-ضمانتنامهبانكي

ب-فيشواريزوجهنقدبهحسابشماره0201164971003بانکمليشعبهشهيد
بهشتيبهنامبنيادمسكناستانگلستان

•مدتاعتبارتضمينهایفوقبايدحداقلســهماهپسازتاريخافتتاحپيشنهادها
بودهوبرایسهماههديگرنيزقابلتمديدباشدوعالوهبرآنضمانتنامههایبانكيبايد

طبقفرمهایموردقبول،تنظيمشود.
2-صالحيتهایموردنياز:

•گواهينامهصالحيتايمنيپيمانكارانصادرشــدهتوســطوزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعي

3-آخرينمهلتدريافتاسنادمناقصه:چهارشنبه1400/10/22

4-آخرينمهلتتحويلاسناد:پنجشنبه1400/11/07
5-تاريخبازگشايياسناد:دوشنبه1400/11/11

6-طريقهدريافتاسناد:
•ازطريقمراجعهبهسايتبنيادمسكنانقالباسالمیاستانگلستانبهنشاني

 www.bmgolestan.ir 
www.mporg.ir:ازطريقپايگاهمليمناقصاتبهآدرس•

•ازطريقمراجعهبهآدرسگرگان–ميدانبســيج–ســايتاداری–بنيادمسكن
انقالباسالمیاستانگلستان-طبقهاول–امورقراردادها

7-مدتاعتبارپيشنهادها:يکماهازاولينمهلتتسليمپيشنهادها
8-نامدستگاهمناقصهگزار:بنيادمسكنانقالباسالمیاستانگلستان

9-نشانيدســتگاهمناقصهگزار:استانگلســتان–گرگان-ميدانبسيج–سايت
اداری-بنيادمسكنانقالباسالمی

10-تلفنتماس:32435032-017داخلی169 
)واحدامورقراردادهاوکنترلپروژه(

مدیرمسئول، سردبیر و کارکنان خبرگزاری ایلنا و روزنامه توسعه ایرانی  

هوالباقی

بر ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار                                                                                                                                                                        فکری به حال خویش کن این روزگار نیست
جناب آقای حق جو

مدیر محترم انفورماتیک خبرگزاری ایلنا   و    روزنامه توسعه ایرانی
 سوگ پدر، اندوهی سترگ و تجربه ای جانکاه از فقدان است که جز با ایمان به فردای روزگار و دیدار در جهانی دیگر، تسالیی

 بر آن متصور نیست. ما را در این غِم بی مانند شریک بدانید.
از خداوند منان برای آن مرحوم، رحمت و نور و برای جنابعالی و بازماندگان سالمتی و  بردباری آرزو  می کنیم.


