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مراسم هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس سازمان 
ملل در نیویورک در حالی آغاز به کار کرده است 
که امیر عبداللهیان وزیــر امور خارجه جمهوری 
اســامی ایران برای رایزنی با همتایان و مقامات 
سایر کشورها راهی نیویورک شده است. در همین 
حال امروز رئیسی رئیس جمهوری اسامی ایران 
به صــورت برخط در مجمع عمومی ســخنرانی 
خواهند داشت. از نکات قابل توجه در حاشیه سفر 
وزیر امور خارجه برگزاری نشست مقامات ایرانی 
و گروه 1+4 درباره برجام اســت. آنچه از ســوی 
مقامات آمریکا و اروپا و برخی محافل رســانه ای 
داخلی مطرح می شــود آن است که این نشست 
و حضور وزیر خارجــه در نیویورک فرصتی برای 
شــروع دوباره گفت و گوهای برجامی و توافق با 
غرب اســت. این مباحث در حالی مطرح می شود 
که در باب شــرایط حاکم بر مذاکرات چند نکته 

قابل توجه است. 
نخســت آنکه برخاف گذشــته که تمام مباحث 
اقتصــادی و مــراودات جهانی بــه برجام و غرب 
گره خــورده بود اکنــون این رونــد تغییر کرده 
اســت چنانکه از یک ســو فضای اقتصادی و رفع 
کاستی ها و مشکات کشــور بدون چشم داشت 
به برجام در حال اجراســت کــه روندی مثبت را 
نشــان می دهد و از سوی دیگر تحوالتی همچون 
ســند 25 ســاله همکاری ایران و چین، عضویت 
دائم ایران در پیمان شــانگهای، دیپلماسی فعال 
در حوزه شــرق گرایی که از نتایج آن را در تهیه 
میلیون ها دز واکســن کرونا آن هم بدون اف ای 
تی اف و برجام می توان مشاهده کرد، عما حوزه 
تحریمی را با ناکامی همراه ســاخته است. فروش 
چندین کشــتی نفت کش ســوخت به لبنان در 
حالی که آمریکا جرات اقدام علیه آنها را نداشــته 
خود ســندی دیگر بر توان کشور و دیپلماسی ورا 

غربی برای بی اثر کردن تحریم هاست. 
دوم آنکه برنامه هسته ای ایران طبق برنامه پیش 
مــی رود و به اذعان آژانس، ایران توانســته مقدار 
قابل توجهی ذخایر اورانیوم غنی سازی شده 20 
درصد و 60 درصد تولید نماید. ایران همچنین بر 
اســاس مصوبه مجلس به تعلیق تعهدات برجامی 
در قبال آژانس پرداخته و از این رویکرد نیز عقب 

نشینی نخواهد کرد.
ســوم آنکه به اذعان غربی هــا، پس از خروج غیر 
مسئوالنه آمریکا از افغانستان، کشورهای اروپایی 
به شــدت نیازمند همکاری با ایران برای برقراری 
ثبــات در این کشــور و جلوگیــری از مهاجرت 
میلیون ها افغــان به قاره اروپا هســتند.هر چند 
اروپایــی ها در ظاهر با ادعای همــکاری ایران با 
طالبــان برآنند تا حقیقت نیازشــان بــه ایران را 
کتمان و پنهان سازند اما در عمل اذعان دارند که 
بدون همکاری با ایران توان مقابله با تبعات بحران 

افغانستان بویژه موج آوارگان را نداردند.
چهــارم آنکه اقدام اخیر آمریــکا و انگلیس مبنی 
بر انعقاد قرار داد برخوردار ســاختن اســترالیا از 
زیردریایی هسته ای، در حالی دوگانگی هسته ای 
این کشورها را آشکار ساخت که همزمان ماهیت 
خیانــت کار آمریکا و انگلیــس را بیش از پیش 
برای جهانیان روشــن کرد چنانکه حتی فرانسه 
نیــز اذعان کرد کــه بایدن همــان ترامپ بدون 
توئیت اســت. اعترافی کــه حقانیت بی اعتمادی 
ایران به آمریکا را بیش از گذشــته برای جهانیان 
آشکار ســاخته اســت. با توجه به این حقایق به 
خوبی می تــوان دریافت که در مذکرات نیویورک 
دســت برتر با ایران است و تهران نیاز به برجام و 
مذاکرات برجامی نــدارد لذا طرف های غربی اگر 
واقعا به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات هستند 
جز کنــار نهادن زیاده خواهی های نخ نما شــده 
نظیر انعقاد برجام جدید، خواسته های موشکی و 
منطقه ای و یا ارتباط دادن مذاکرات به آزادسازی 
جاسوسانشــان، پایان سیاسی کاری آژانس و لغو 
عملی و قابل راستی آزمایی تحریم ها گزینه ای در 

پیش روی ندارند.
 غــرب نمی تواند نیاز خود بــه مذاکره را به عنوان 
امتیاز و لطف به ایران فروخته و در ازای آن خواستار 
کسب امتیازات بی شمار باشد. نکته مهم آن است 
که تحوالتی همچون افغانســتان، توافق هسته ای 
آمریکا و انگلیس با استرالیا، حقانیت مواضع ایران 
مبنی بــر غیر قابل اعتماد بــودن آمریکا را اثبات 
کرده اســت و لذا آمریکایی ها به جای جوسازی و 
زیاده خواهی یا به عبارتی نعــل وارونه زدن، باید 
اعتماد ســازی جهانی را در پیــش گیرند. اعتماد 
ســازی که بخش کوچکی از آن لغو تمام تحریم ها 
و راستی آزمایی این لغو از سوی ایران می باشد در 
غیر این صورت نشســت نیویورک نیز دستاوردی 
برای طرف های برجامی به همراه نخواهد داشت و 
این طرف های غربی هســتند که مسئول به نتیجه 

نرسیدن این مذاکرات خواهند بود.

آنها مسئول شکست هستند

محسنی اژه ای:

عدالت حکم می کند در احراز صالحیت  
فقط نقاط ضعف افراد اعالم نشود
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قاسم  غفوری

چند پیشنهاد به آموزش و پرورش برای آغاز آموزش حضوری
اون قدیما که بچه مدرسه ای بودیم سنگ هم از آسمون می بارید باید می رفتیم مدرسه توجیه 
و گواهی دکتر و اومدن، ولی هم کارســاز نبود. خاصه که یه سوراخ کوچیک هم پیدا نمی شد 

برای فرار و نرفتن به مدرسه.
االنم که این ویروس ســبب ساز شده تا بچه ها مدرسه نرن؛ کافه نشدن از بس خونه موندن؟ 
حاال انگار تو همین یکی دو سال همچین خودشونو قرنطینه کردن که انگار سوسک نور ندیده 
شــدن؟! به پایان شــهریور نزدیک می شــویم و مهر می آید، مهر ماه همیشه یادآور آغاز فصل 
مدرســه است، که با پاییز هم آغوش می شود، اما دو سالی است که این دو اتفاق زیبا به خاطر 
ویروس کرونا نیفتاده و از حســن زیبای این دو مقوله کاسته است. مهر و مدرسه با هم عجین 
اســت، حال برخی از بچه مدرسه ای ها از فرا رسیدن این دو شادمان می شوند یا دلخور شتری 
اســت که در خانه هر دانش آموزی می نشیند و باید تن به این اجبار شیرین بدهد. اکنون چه 
باید کرد؟ آیا باید همچنان فرزندان این مرز و بوم که آینده ســازان کشــور هستند، از تحصیل 

باز بمانند؟ آیا باید اجازه داد یک ویروس زندگی را تحت تأثیر خود قرار دهد و مختل کند؟
هر چند در این که باید برای مقابله با این ویروس بد ذات که هنوز هم خاســتگاه و زادگاهش 
نامعلوم اســت و چه بســا یک جنگ بیولوژیک به راه انداخته اند، اقدام کرد و تاش تردیدی 
نیست. تولید واکسن در کشور و واردات آن یکی از راه های مقابله با بیماری کرونا است که این 
روز ها به شــدت از ســوی دولت پیگیری می شود. اما نکته ای را که باید به آن توجه داشت این 
اســت که مدرسه بسته و تعطیل گرده مرده پاشیده بر شهر و روستا که اگر کودکان و فرزندان 
این دیار همچنان دور از مدرســه بمانند رخوت و کاهلی می شود همزاد آن ها که البته تاکنون 

هم شده است و این تأخیر در بازگشایی مدارس بر آن دامن زده است.
قطعاً آن ها با خانواده به دیدار اقوام و دوستان و آشنایان رفته اند و برای بازی به کوچه و خیابان 
و بوستان هم سری زده اند و احتماالً مسافرت هم رفته اند؛ که اگر چین بوده که بوده! آیا در این 
مقــوالت ویروس کرونا حضور و ظهور ندارد که مادران و پدران نگران از حضور فرزندان خود در 
مدارس هســتند؟ که البته دختران و پسران مدرسه ای هم با به پشتشان خورده و تنبل شده اند 
و ویروس هم بهانه ای گشته برای نرفتن به مدرسه! آموزش و پرورش هم هنوز نمی داند با خود 
چند چند اســت چرا که از یک سو سرپرســت آن را اداره می کند از سوی دیگر دغدغه معرفی 
کردن وزیر دولت را درگیر کرده و هنوز فردی را برای این وزارت معرفی نکرده است در حالی که 
وزارت آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس که هنوز هم روشن نیست باز شود یا نه، در 
یک وضعیت سردرگمی حاکم بر تصمیمات مسئولین به مردم و بچه های مدرسه ای هم سرایت 
کرده و آن ها را پا در هوا نگه داشــته اســت. وزارت آموزش و پرورش باید به خانواده ها اطمینان 

دهد که در این شرایط همه پروتکل ها را در همه مدارس اجرا می کند.   میزان

متأسفانه بعضی ها واردات واکسن را 
موکول به پذیرش FATF کرده بودند

پاسخ به پرسش ها 
درباره واکسیناسیون 

کودکان و نوجوانان
 با »سینوفارم«
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آگهی تجدید مناقصه عمومی  
)مرحله دوم( شماره 1400/55

سرپرست شهرداری کاشان – محمدرضا قنبری

ت اول
نوب

شهرداری کاشان

موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی بر اساس شرح خدمات قرارداد و اسناد مناقصه به اشخاص حقوقی 

واجد شرایط .  
مهلــت دریافــت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ 1400/7/20 از اداره پیمان و 
رســیدگی ، مهلــت قبــول پیشــنهادات حداکثر تــا تاریــخ 1400/7/22 و 
بازگشــایی پاکتها در مورخ 1400/7/25 در محل شــهرداری کاشان خواهد 

بود.
سپرده شرکت در مناقصه : 1/750/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه 

بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان.
- هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر 

نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.
- کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشــد و شــهرداری 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:  55440055 ) 031 ( 

سردار سالمی در مراسم رونمایی از تجهیزات 
راهبردی چک و خنثی سازی بمب سپاه:

برای دستیابی به 
فناوری های جدید 

منتظر کسی 
نمی مانیم
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