میرسلیم :کرسی ریاست
جمهوری ایران جانباز می
طلبد نه ریاست طلب

سال پانزدهم شماره 4154یکشنبه 15فروردین ماه 21 1400شعبان 4 1442اوریل8 2021صفحه  2000تومان

نماینده مردم تهران گفت :کســانی که در فکر ریاســت طلبی و وزارتخواهی هستند وارد این
میدان نشوند ،زیرا چیزی نصیبشان نخواهد شد .انقالب ما در شرایط امروز در همۀ سطوح جانباز
نیاز دارد.به گزارش روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی ،سید مصطفی میرسلیم در تحلیل شرایط
کشور و الزامات دولت آینده ،اظهار داشت :سال  ١٤٠٠ضمن این که...

جهانگیری:
نسبت به مردم حاشیهنشین
بیتفاوتنیستیم
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه حکومت نمیتواند نســبت به سرنوشت مردم حاشیهنشین
بیتفاوت باشــد ،گفت :ساماندهی حاشیهنشینی به ساماندهی بســیاری از مسائل کشور منجر
میشــود.به گزارش خبرگزاری مهر ،اســحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور ظهر امروز
(شنبه) در مراسم افتتاح چند طرح شهری و عمرانی در...
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موج چهارم کرونا در دو استان آغاز شده است

افزایش ۵۲درصدی

صفحه2

قراردادهای اجاره در سال  ۱۴۰۰به
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 ۲۷میلیون بدهید،
 ۲۴۰میلیون وام بگیرید
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رکوردشکنی
بستریهای کرونا در
تهران نسبت به پنج
ماه گذشته
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برجام از بنبست خارج میشود

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی:

مشــاور اتحادیه مرغداران گوشتی
مــی گوید اصالح نرخ مصوب مرغ،
افزایــش جوجه ریــزی ،تخصیص
 ۱۰۰درصدی ذرت و کنجاله ســویا
برای  ۵۰روز ،تداوم در عرضه نهاده
از طریق ســامانه بازارگاه منجر به
این خواهد شــد کــه در ماه های
آینده بازار مرغ بــه ثبات و آرامش
برسد.
محمدعلــی کمالــی در گفت وگو
با ایســنا با بیــان اینکــه افزایش
نــرخ مصوب مرغ نتایــج مثبتی به
دنبــال خواهد داشــت ،اظهار کرد:
تولیدکننده بایســتی تولیدش پایدار
باشــد و پایداری تولید نیز منوط به
این اســت که زیان نکنــد .قیمتی
که اخیرا بــرای مرغ تعیین شــده
قیمتی اســت که مرغــداران زیان
نمی کنند و تولید هم پایدار خواهد
شــد .امیدواریم که تولیدکنندگان با

بازار مرغ در راه ثبات است
رغبت بیشــتری جوجه ریزی کنند
و در ماه های آتی مشــکلی نداشته
باشیم.
وی با اشــاره به اینکــه عالوه بر
اصالح نرخ مصوب مــرغ اقدامات
دیگری هم در راســتای ایجاد ثبات
در بــازار مرغ انجام شــده اســت،
گفت :اولین اقــدام افزایش میزان
جوجه ریزی نســبت بــه ماه های
قبــل بهمن ماه اســت .دیگر اینکه
تا اواسط اســفندماه فقط برای ۴۰
روز پرورش ،نهــاده تخصیص داده
می شد که این عدد به  ۴۵روز و در
نهایت بــه  ۵۰روز افزایش یافت و
در حال حاضر ذرت و کنجاله سویا
به طــور  ۱۰۰درصــدی برای ۵۰
روز توســط دولت تامین می شود.
تخصیص  ۱۰۰درصــدی نهاده در
مدت زمان بیشــتر باعث می شود
که مرغ با وزن بیشــتری وارد بازار

شــود و  ۲۵درصد افزایــش تولید
گوشت داشته باشیم.
مشــاور اتحادیه مرغداران گوشتی
افــزود :از طرفــی اســتان هایی
که بــه تهران مرغ می فرســتادند
موظف شدند که ســهمیه بیشتری
برای تهران ارســال کنند .همچنین
ســعی شــد که نهاده نیــز به طور
مرتب از طریق ســامانه بــازارگاه
به دســت مرغداران برســد .حتی
درتعطیــات عید نــوروز نیز برای
تردد ها ممنوعیتی قرار داده نشد و
حمل نهاده ها نیز از طریق شرکت
پشتیبانی امور دام انجام شد.
بــه گفتــه وی تمهیــدات در نظر
گرفته شــده و اقدامات انجام شده
نوید ایــن را می دهد کــه در ماه
رمضان بازار خوبی در پیش داشــته
باشیم و قیمت ها به تعادل برسد.
کمالــی در پایان گفــت :تولید به

اندازه کافی اســت کمبودی نداریم.
مردم به میــزان نیاز مرغ خریداری
کنند و نیازی به دپو نیســت .زیرا با
دپو هم کیفیــت مرغ پایین می آید
و هم فشــار مصنوعی به بازار وارد
خواهد شد.
به گزارش ایسنا در روزهای گذشته
بر اساس تصمیم قرارگاه ساماندهی
مرغ کشــور قیمت مرغ منجمد در
ســرد خانه کیلویی  ۱۸هزار و ۸۰۰
تومــان ،قیمت مــرغ منجمد برای
مصرفکننــده کیلویــی  ۱۹هزار و
 ۸۰۰تومــان ،قیمت مــرغ زنده در
کشــتارگاه کیلویی  ۱۷هزار و ۱۰۰
تومان ،قیمت مــرغ آماده طبخ در
میــدان بهمن تهــران کیلویی ۲۳
هــزار و  ۳۰۰تومــان و قیمت مرغ
آماده طبــخ برای مصــرف کننده
کیلویــی  ۲۴هــزار و  ۹۰۰تومان
تعیین شد.

«آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای»

نوبت دوم

شهرداری اسالمشهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه مصوب سال 1399پروژه های ذیل را طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی واگذار نماید .بدینوسیله
از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد جهت شرکت در تجدید مزایده عمومی و دریافت اسناد همراه با معرفی نامه و مهر شرکت به اداره
قراردادهای شــهرداری اسالمشهر مراجعه نمایند .ضمنا مهلت دریافت و ارسال پیشنهادات حداقل ده روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود .هزینه
درج آگهی در روزنامه و چاپ بنر و هزینه کارشناسی به عهده برنده تجدید مزایده عمومی می باشد .
مشخصات موضوع مورد تجدید مزایده عمومی:
ردیف

موضوع تجدید مزایده عمومی

مدت اجرا

صالحیت

مبلغ پایه کارشناسی ماهیانه

مبلغ سپرده شرکت در
تجدید مزایده عمومی (ریال)

42/000/000

50/000/000

(ریال )

1

پروژه واگذاری جمع آوری پسماندهای
خشک شهری و ضایعات منطقه پنج

2

پروژه واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک
شهری و ضایعات منطقه دو ناحیه دو

3

پروژه واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک
شهری و ضایعات منطقه یک ناحیه سه

 12ماه

اساسنامه مرتبط با امور
خدمات شهر – یک
نمونه قرارداد کار
مشابه با موضوع مزایده
در بازه زمانی 99 - 97

540/000/000

350/000/000

440/000/000

300/000/000

به پیشنهادات مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از مهلت اعالم شده ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
سایر شرایط در اسناد تجدید مزایده عمومی درج گردیده است.
چاپ اول  99/12/27 :چهارشنبه
چاپ دوم 1400/01/15 :
مهلت دریافت اسناد تجدید مزایده  :از مورخ  1400/01/15الی  1400/01/26ساعت 14
مهلت تحویل اسناد تجدید مناقصه 1400/01/28 :
جلسه کمیسیون عالی معامالت  :ساعت  15:00 :مورخ 1400/01/29
حسین طال-شهردار اسالمشهر

نشست برخط نمایندگان کشورهای عضو برجام و اعالم
ادامه نشست به صورت حضوری در وین امیدواریها به
احیای برجام را بیشتر کرده است .مسیر دشوار اما درست
دیپلماســیآغاز شده و آن طور که رییس سازمان انرژی
اتمی اعالم کرده به نظر می رسد برجام در حال خروج از
بن بست است.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،هجدهمین نشســت کمیسیون
مشــترک برجام که روز جمعــه  ۱۳فروردین به دعوت
اتحادیه اروپا با حضور نمایندگان بریتانیا ،آلمان ،فرانسه،
چین ،روسیه و ایران برگزار شد ،امیدها را به احیای برجام
زنده کرده است.
طی هفتههای گذشــته پیامهاییکه از طرف آمریکایی
مطرح می شد ،نشــان دهنده عزم و اراده جدی از سوی
آمریکا برای اجرای تعهدات این کشــور نبود و حتی این
ذهنیت را در فضای رســانه ای و سیاســی ایجاد کرده
بود که دولت جدیدآمریکا هم در حال اجرای سیاســت
فشار حداکثری ترامپ هست .موضوعی که در اظهارات
و سخنرانیهای مقامات کشورمان هم منعکس و تاکید
شــد که دولت بایدن هم در همان مسیر شکست خورده
قبل گام برمیدارد.
با این حال در جلســه روز گذشته که به ریاست انریکه
مورا نماینده هماهنگ کننده سیاســت خارجی اتحادیه
اروپا برگزار شــد ،چشــم اندازی برای خروج از بن بست
ایجاد کرده اســت .این نشست که با هدف یافتن راهحلی
دیپلماتیک برای بازگشت آمریکا به توافق هستهای سال
 ۲۰۱۵برگزار شد ،را میتوان به نوعی عبور از سیاستهای
اعالمی آمریکا در زمینه برجام تعبیر کرد.
در هفتههای گذشــته مقامات دولــت بایدن گفته بودند
کــه ایران باید به تعهدات خود بازگــردد و بعد از ارزیابی
از بازگشت ایران به تعهداتش در خصوص رفع تحریمها
تصمیمگیری خواهنــد کرد .موضعی که با واکنش قاطع
تهران مواجه شــد .از دید تهران و به لحاظ منطقی این
آمریــکا بوده که از برجام خارج شــده و با اعمال انواع و
اقضسام تحریمها مانع از اجرای این توافق شده و نه تنها
خود به تعهداتش عمل نکرده حتــی مانع از اجرای این
توافق توسط سایر اعضا شده است.
در نشســت روز جمعه که به صورت مجازی برگزار شد،
اعضا چشمانداز بازگشت کامل ایاالت متحده به برجام را
مدنظر قرار دادند و آمادگی خود را برای بررسی موضوع با
نگرش مثبت و در یک تالش جمعی مورد تاکید قرار دادند.
اعضای برجام همچنین با اشــاره با ابعاد فاجعهبار خروج
آمریکا از برجام بر انتفاع ایران از برجام و از دســت ندادن
زمان در این مقطع تاکید کردند .آنطور که در بیانیه رییس
نشستآمده است ،هماهنگ کننده تماسهای جداگانه
خــود را با همه اعضای برجام ،و با ایاالت متحده در وین
افزایش خواهد داد.
پس از پایان این جلســه اتحادیه اروپا در بیانیهای اعالم
کرد :طبق بیانیه مشــترک وزرا در  ۲۱دســامبر ،شرکت
کنندگان نشست چشم انداز بازگشــت کامل آمریکا به
برجــام را مورد مالحظه قرار داده و بر آمادگیشــان برای
پرداختن موثر به این موضوع در طی اقدامی مشترک تاکید
کردند .شرکت کنندگان همچنین بر تعهدشان نسبت به
حفظ برجام تاکید کرده و درباره چگونگی اطمینان یافتن

از بازگشت به اجرای کامل و موثر آن گفت و گو کردند.
برگزاری نشست روز سهشنبه  ۱۷فروردین ماه این شائبه
را ایجاد کرد که آمریکا در نشســت برجام حضور خواهد
داشــت .آن هم در حالی که این کشور هنوز اقدام عملی
برای رفع تحریمها انجام نداده موضوعی که در هفتههای
گذشــته هم با مخالفت تهران مواجه شد .از دید تهران
بازگشت آمریکا به برجام حضور در نشستهای برجامی
منوط به اجرای تعهدات این کشور و رفع تحریمها علیه
ایران است.
سید عباس عراقچی ،معاون وزارت امور خارجه که ریاست
هیات ایرانی این نشست را بر عهده داشت ،لغو تحریمهای
آمریکا را نخستین گام برای احیای برجام دانسته و گفت
که «ایران به محض لغو تحریمها و راســتی آزمایی آنها،
گامهای جبرانی هســته ای را متوقف خواهد کرد» .وی
در عین حال گفت که «برای بازگشت ایاالت متحده به
برجام نیاز به هیچ مذاکرهای نیست و مسیر آمریکا در این
خصوص کامال روشن است .ایاالت متحده همانگونه که
از توافق خارج شــد و تحریمهای غیرقانونی علیه ایران
وضع کرد ،به همان صورت نیز میتواند به توافق برگشته
و قانونشکنی را خاتمه دهد« .
استقبال اعضا از دیپلماسی
این نشست با استقبال شــرکتکنندگان روبرو شد؛ هوا
چونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت :چین
از بازگشــت آمریکا به توافق هســتهای استقبال کرده و
درخواســت لغو تمامی تحریمهای غیرقانونی علیه ایران
را دارد.
صفحه توییتر وزارت امــور خارجه آلمان نیز بیانیه ای از
هایکو ماس وزیر خارجه این کشور منتشر کرد که در آن
آمده است :خوشحالم تمام طرفهای مرتبط موافقت کرده
اند هفته بعد در وین دیدار کنند تا دوباره در زمینه اجرای
کامل برجام فعالیت کنند .ما همراه با فرانســه و انگلیس
 شرکایمان در تروئیکای اروپا -مشترکا طی چند هفتهگذشته در راستای رسیدن به این هدف تالش کرده ایم.
زمانی برای از دست دادن نداریم .بازگشت به یک توافق
هســتهای که از طرف همه اجرا شود ،امتیاز مثبتی برای
امنیت در کل خاورمیانه و بهترین مبنای مذاکرات درباره
دیگر مسائل مهم در ثبات منطقه خواهد بود.
رابــرت مالی ،نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران ،در
صفحه توئیتر خود نوشــت :هفته آینده در گفتوگوها با
شرکای اروپایی ،روسی و چینی برای بحث پیرامون آنچه
ایران و آمریکا برای از سرگیری تعهدات برجام باید انجام
دهند[ ،شــرکت میکنیم] این گام نخست است .مسیر
دشواری پیش روست اما گامی در مسیر درست است.
وزارت امور خارجــه دولت بایدن هم از برگزاری اجالس
 ۴+۱با ایران بر سر یافتن راهحلی برای بازگشت طرفین به
توافق هستهای استقبال کرده است .ند پرایس ،سخنگوی
وزارت امور خارجه آمریکا ،برگزاری این جلســه را گامی
مثبت ارزیابی کرده است.
میخائیــل اولیانوف ،نماینده روســیه در ســازمانهای
بینالمللی مســتقر در وین ،اســتقبال آمریکا از برگزاری
جلسه کمیسیون مشــترک برجام را نشانه تغییر رویکرد
دولت آمریکا در قبال توافق هستهای دانست.
وال اســتریت ژورنال به نقــل از دیپلماتهای اروپایی

نوشته اســت که در نشست روز سهشنبه مقامهای ارشد
آمریکایی حضور خواهند داشت .این روزنامه آمریکایی به
نقل از منابع آگاه نوشــت که حاضران در نشست وین به
دنبال آن هستند که دو توافق جداگانه به دست آورند .یک
توافق با آمریکا و توافقی دیگر با ایران که گامهای الزم
برای بازگشــت هر دو طرف به برجام و زمان بندی آن را
مشخص میکند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی در
توییتر در این خصوص نوشت :در جلسه مجازی کمیسیون
مشــترک برجام ،ایــران و اتحادیه اروپایــی /تروییکای
اروپایی ،۲+توافق کردند سهشنبه آینده در وین گفتوگو
را به صورت رو در رو از ســر بگیرند .هدف :سریعا نهایی
کردن رفع تحریمها و اقدامات هستهای ،از طریق طراحی
مسیر رفع تمام تحریمها ،و پس از آن توقف تدابیر جبرانی
از ســوی ایران .ایران و ایاالت متحده دیداری نخواهند
داشت؛ غیرضروری است.
ســید عباس عراقچی مذاکره کننده کشورمان هم بعد از
پایان نشســت و هم در یک گفتوگوی تلویزیونی تاکید
کرد :ما هیچ مذاکرهای با آمریکا نداریم چه مستقیم و چه
غیر مستقیم ،ما فقط با اعضای برجام مذاکره و گفتوگو
میکنیم .همین اعضایی کــه االن به عنوان گروه ۴+۱
شناخته میشــوند طرف گفتوگوهای ما خواهند بود و
آنها هســتند که با طرفهای دیگر هر طور که خودشان
بخواهند میتوانند صحبت کنند ،ولی ما هیچ گفتوگویی
چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آمریکاییها نداریم.
عراقچــی این را هم گفــت که از نظر مــا هیچ طرح
گامبهگامی وجود ندارد و اصال به نقشه راه احتیاج نداریم.
بنبست برجام در حال شکسته شدن است
علی اکبر صالحی رئیس ســازمان انــرژی اتمی هم
نشســت اخیر کمیسیون مشترک برجام را به فال نیک
گرفت و در گفت و گویی در شــبکه اجتماعی «کالب
هاوس» گفت که قرار است هفته آینده در وین در حد
فنی بحث شــود و مســائل فنی ،بحث محوری برجام
در بســتر مسائل حقوقی و سیاســی است .صالحی با
اشاره به اینکه بن بســت برجام درحال شکسته شدن
اســت،گفت :فعال چند قدم جلو رفتیم؛ بحث غیرقابل
توجیه که آنها اول شروع کنند یا ما اول شروع کنیم و
اینکه از چنین مرحلهای عبور کردیم ،نویدبخش است.
بنبست درحال شکســته شدن است؛ ظاهرا بن بست
اولیه (برســرآغاز کننده اقدامات) شکسته شده و این
همانطور که عرض کردم نوید بخش است.
ایران در تمام ســالهای اخیر که ترامپ زیر میز زد و به
تعهدات خودش پشت کرد ،بر ضرورت گفت و گو و تعامل
و دیپلماســی تاکید کرده است .ایران به همراه تروئیکای
اروپایی،روســیه و چین عضو برجام است و ملت ایران
در این چند ســال به تنهایی بار اجرای برجام را بر دوش
داشته است .آمریکای ترامپ اردیبهشت  ۹۷از برجام خارج
و فشارهای حداکثری علیه ایران را آغاز کرد .بعد از یک
سال و با مشاهده بی عملی غربیها از اجرای تعهدات خود
ایران طی پنج گام کاهش تعهــدات خود را برای توازن
بخشــی به توافق هسته ای آغاز کرد و هر بار تاکید کرد
که به محض اجرای تعهدات طرف مقابل ایران از کاهش
تعهداتش عقب خواهد نشست.

