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منتظرآمریکانمانید!
@ Resalatplus

عاقبتناپرهیزیعمومی

عمدی است
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بررسی سیره محبت امام رضا علیه السالم به مردم؛

پ
رون
ده

کروناباشاخوشان ه کشیهایش،پدرآدمیزادرادرآورده،آخر
چگونه میتوان این سیر جنونآمیز و سماجت ویروس
م کمدارد
رادر افزای ��شقربانی ��انمتوقف کرد؟اینپرس ��ش ،ک 
خودش به کنش مجادلهآمیزی بدل میشود ،تا همین چند
هفتهقبل،دوستودشمن گفتنددر کنترلومدیریتویروسی
چنینناجوانمرد گل کاشتهایموبعداز چینبهترینروندرادر
تعدادبهبودیافتگانازآنخودکردهایم؛امابهیکبارهنمودارها
صعودیشد،حاال تقصیرهارابایدبه گردنچه کسیبیندازیم؟
دولت پس از بازگشایی تدریجی ،با کرونا در روزهای اوج اش،
خداحافظی کرد! حال آنکه ویروس با همان ش ��دت و حدت
س ��الپیش کش ��ندهوخطرنا کبودهوهس ��ت،مابازگشتهایم
به روزهای پرهراس و جانگیر اس ��فندماه و اینیک جور نماد و
نشانهاستاز اینکهشیوهرفتاریوحکمرانیدولتدر مواجهه
ب ��اوی ��روسب ��هانح ��رافرفتهاس ��ت.در کنار اینمس ��ئله،یک
مثلثستادملیمبارزهبا کرونا،دولت
اش ��تباهجدیاز س ��وی ِ
وصداوس ��یمار خداده،اینک ��هب ��همرورمعادلهپیچیده کرونارا
عادی و ساده جلوه دادند و وضعیت سفید را در ذهن جامعه
تصویرس ��ازی کردند اما مخابره این پیام غلط ،ویروس مرموز
ییاشلیک گلولهای،
راجریتر کرد،حاال بدونتخریبخانها 
تلفات و خساراتی بهمراتب بیشتر از آمار روزانه برخی جنگها
برماتحمیلشده،البتهاینحرفوسخنهاچیزیازتقصیرات
ی کند،جامعهیعنیما،مایی کهعالوهبرناتوانی
جامعه کمنم 
درتحملفشاراقتصادیبیشتر،به کروناعادت کردهایموترس
واحتیاطروزهایاولرانداریمومیخواهیمبههرشکلممکن
حداقل بخشی از زندگی پیشین خود را احیا کنیم.
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 30درصد افراد جامعه ،دچار حس تنهاییاند؛

تنهاییمجازییاواقعی
مسئلهایناست
10

از فسادهایعلمیتابدنهنحیف
آموزشعالیدربودجه
10

میزان-کوشا مهشید فالحی

عقبگردحتی
درتنگههرمز؟

محسن پیرهادی

کرونا بیشتر از حوادث طبیعی و تصادفات جاده ای قربانی می گیرد؛

سریالآتشسوزیجنگلها

هدایت
رئوفانه

بررسی عوامل رشد ارزش
نخستین صندوق دولتی
با نماد دارایکم؛

حمایت واشنگتن از تلآویو برای اشغال کرانه باختری؛

3

مردمبایداحساسکنند
مجلسخانهملتاست
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سپاه در حوزه فناوری به خودروسازان کمک میکند

این روزها در برخی محافل با مس ��ئولینی مواجه
میشوم که سرنوشت طر حها و پروژههای کالن
ملیرابهانتخاباتریاس ��تجمهوریآمریکا گره
میزنند.پساز تکیهزدنترامپبر کرسیریاست
جمه ��وریآمریکانی ��ز،بعضیاز دولتیهااز تغییر
رویک ��رددول ��تآمری ��کادر براب ��رایرانب ��اپیروزی
ی گفتند
دموکراتهادر انتخابات کنگرهسخنم 
ی کردند.هرچند
وازآنتعبی ��رب ��همعجزهنوامبرم 
ا کثریتمجلسنمایندگانآمریکادراختیارحزب
دموکراتقرار گرفت،اماهیچتأثیرمثبتیدربازگشت
و پایبندی دولت آمریکا به برجام نداشت .رصد
فض ��ایبینالمللوتنظیمش ��رایطمتناس ��ببا
تحوالت کشورهاضروریاست،امابهنظرمیرسد
معطل کردن کشور و گرهزدنسرنوشتبسیاری
از حوزههای کالناقتصادبهانتخابات کش ��وری
دیگر ،دو ریشه اصلی داشته باشد:
ال����ف -منش����أ اول چنین تفک����ری ،خوشبینی
بیشازحدبههیئتحا کمهآمریکاست.برجام
در دول����تاوبام����اه����مبارهانقضش����دوهرچند
گشایش موقتی در برخی امور اقتصادی فراهم
ک����رد،هی����چدس����تاوردپایدارینداش����ت.دلیل
آنهمسادهاست،طرفمقابل،نشستنایران
پای میز مذا کره را ناشی از به ثمر نشستن پروژه
فشار خودمیدانستوطبیعیبود کهایناهرم
فش����ار راهرچن����دمدتی کوت����اه ،کمتربه کار گیرد
چ گاه زمین نگذارد.
اما هی 
2

احمدرضا هدایتی

نظامدیپلماسیکشور
نبایدمنفعالنهعملکند
رئیسجمهورمحترمدردیماهسال گذشتهدر
جریان برگزاری پنجاه و نهمین مجمع عمومی
بانکمرکزی گفتهبود:رئیسجمهوریفرانسه
یکبار در جلسهای خصوصی با من و یکبار در
حضورخبرنگاران گفت؛ما 6کشورقاطعانهبرای
حمل����ه نظامی به ایران تصمیم گرفته و مصمم
بودیماینحملهدر سال۲۰۱۳انجامشود؛بعد
از انتخابات ،ش����رایط دولت در ایران ما را دچار
تردید کرد و ما منصرف شدیم.
1

2
خبر

بخشهای فناوری و در ساخت برخی قطعاتی است که وابسته بودند و
امروز میخواهند بومی شوند.
وی افزود :ما نسبت به آدرس صنعتگران و شرکتهای دانشبنیان داخلی
بیشتر از دیگران آ گاه هستیم و میتوانیم برای قطعهای که مشکلدارند
آدرس فالن صنعتگر و شرکت دانشبنیان را ارائه دهیم .سپاه قرار نیست در
حوزه صنعت خودرو تصدی گری کند و وارد خودروسازی شود بلکه هدف
ما کمک و مشورت است.فرمانده نیروی هوافضای سپاه خاطرنشان کرد:
همانطور که عزیزان ما در حوزه صنعت در  ۸سال جنگ تحمیلی بهصورت
یکپارچه به کمک نیروهای مسلح آمدند امروز نیز ما در جنگ اقتصادی
وظیفه کمک به آنها را داریم.

نظام دیپلماسی کشور نباید منفعالنه عمل کند
ادامه از همین صفحه
ایشان مشخص نکردند که چه وا کنشی به اظهارات گستاخانه جناب
ما کرون نشان داد هاند ،اما قاعدتا با توجه به اصل عزت ،حکمت و
مصلحت ،باید به شدت در برابر یاوه گویی وی متعرض شده و حداقل با
نکوهش این نگاه خصمانه و غیرقانونی ،چنین جلسهای را که مسئول
یک کشور سرکش و یاغی رسما به نیات پلید و مداخلهجویانه خود اعتراف
کرده ،ترک می کردند.
البته با توجه به تجارب و سوابق قبلی و نیز رجزخوانیها و عربده کشیهای
بعدی آمریکاییها و اروپاییها و قطعنامهای که اخیرا با همکاری شورای
حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بر اساس ادعاها و اتهامات کذب و
غیرمستند علیه ایران صادر کردند ،بعید بهنظر میرسد که چنین اقدامی
صورت گرفته باشد.
بدیهی است که وقتی مسئولین کشور این گونه در برابر زیادهخواهیهای
غربیها سکوت اختیار کرده و نرمش نشان میدهند ،نظام سلطه نیز به
خود اجازه میدهد تا بهرغم همکاریهای کامل و همهجانبه جمهوری
اسالمی ایران با نهادهای بینالمللی ،بی هیچ دلیل قانونی و منطقی و
به بهانههای کامال واهی ،علیه کشور ما موضع گیری نموده و منافع ما
را تهدید نماید.
در واقعا گرایشانهمانزمانباقدرتوشجاعتتمام،خطاببهمسئولین
فرانسوی می گفتند که؛ شما غلط کردهاید که بیهیچ دلیل منطقی و
قانونی و کامال خودسرانه و بدون هماهنگی با نهادهای بینالمللی چنین
فکر خطایی را به ذهن خود راه دادهاید ،ا کنون آنها در موضع مدعی و
طلبکار قرار نمی گرفتند.
با اینحال با عنایت به کالم پیامبر اسالم (ص) که فرمودند؛ «مؤمن دو بار
از یک سوراخ گزیده نمیشود» و با توجه به اینکه سالهاست که با ظهور
انقالب اسالمی ایران ،بساط ارباب رعیتی در نظام بینالمللی برچیده
شده و دوره قلدری و زورگویی به پایان رسیده است ،هنوز فرصت برای
جبران مافات باقی است.
از این پس مسئولین دستگاه دیپلماسی کشور نباید اجازه دهند که عناد
و کینهورزیهای نامعقول دشمنان ،همچنان ادامه پیدا کند و بیش از
این منافع ملت و مملکت را در معرض خطر قرار دهند.
برایاینمنظور قوهمجریهبایدباهمکاریقوهقضائیهوسایردستگاههای
ذیربط ،از طریق اقدامات حقوقی و قضائی و طر ح دعوا در محا کم
بینالمللی ،با قدرت تمام پیگیر احقاق حقوق مردم و منافع کشور باشد
و در صورت لزوم با انجام اقدامات پیشدستانه و تقابلی در عرصههای
مختلف سیاسی ،اقتصادی و سایر عرصهها ،در برابر تحرکات ،تعرضات و
تهدیدات نظامی آمریکا و اروپا وا کنش قاطعانه از خود بروز دهد.
قطعا در صورت اتخاذ چنین رویکردی ،حداقل نتیجه کار این است که
مظلومیت ایران در تاریخ ثبت و به سایر کشورها نیز این جرئت و جسارت
را میدهد که با الگوبرداری از ایران اسالمی ،با قدرت بیشتری در مقابل
زورگوییهای نظام سلطه ایستادگی کنند.

قالیباف ،رئیس مجلس در نشست با اقتصاددانان جوان:

خوابصهیونیستها
تعبیرنخواهدشد

سردار حاجیزاده:

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت :سپاه قرار
نیست در حوزه صنعت خودرو تصدی گری کند
و وارد خودروسازی شود بلکه هدف ما کمک و
مشورت است.
به گزارشمهر،سردار امیرعلیحاجیزادهفرمانده
نیروی هوافضای سپاه در حاشیه بازدید از
پژوهشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت و در
جمع خبرنگاران ،درباره برنامه سپاه برای کمک
بهصنعتخودرو گفت :کار ساختباخودروسازهاستومابه کاستیهایی
که در صنعت خودرو وجود دارد کمک خواهیم کرد .این کاستیها در
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سرمقاله

مسئولین کشور باید با صراحت و جدیت تمام به برخوردهای دوگانه و
بلکه چندگانه غربیها در برخورد با مسائل بینالمللی استناد کنند و انجام
هر خواسته جدید مطرح شده از سوی نهادهای بینالمللی را به انجام
خواستهها و رفع نگرانیهای مشابه برای ایران مشروط نمایند.
بهعنوانمثال؛ا گرقرار باشدجمهوریاسالمیایرانهمچنانبهمعاهدات
بینالمللی پایبند باشد ،نباید اجازه بدهند که آمریکا از این معاهدات
خار ج شود؛ا گر قرار است نظارتی بر فعالیتهای هستهای ایران صورت
بگیرد ،باید همه کشورها بهخصوص رژیم صهیونیستی نیز مشمول این
نظارتها بشود ،ا گر قرار است بر اساس ادعاها و اتهامات واهی هستهای،
مکان جدیدی موردنظارت قرار گیرد ،باید قبال اسناد آن را در اختیار ایران
نیز قرار دهند و در صورت اثبات بیاساس بودن این گونه ادعاها ،منبع
خبری تحویل ایران شود و خسارت ناشی از افشای آمادگیهای دفاعی یا
فعالیتهای علمی ایران ،بر اساس یک فرمول مناسب محاسبه و توسط
مدعیان پرداخت شود.
مسئولین دستگاه دیپلماسی کشور باید از مدعیان قدرت جهان بپرسند
که چگونه آنها حق دارند از آن سوی جهان در این منطقه برای خود
منافعی را تعریف نموده و با لشکرکشی به نقاط مختلف جهان و بهره
گرفتن از انواع تسلیحات کشتار جمعی ،از منافع نامشروع خود حفاظت
نمایند ،اما جمهوری اسالمی ایران و سایر اعضای جبهه مقاومت حق
ندارند از منافع بحق و مشروع خود در منطقه ،حتی با اتکا به تسلیحات
متعارف دفاع نمایند.
نظام سلطه باید بداند که ا گر آنها در مورد تداوم حیات شریک شرور
خود یعنی رژیم صهیونیستی که از گذشته با نقشه از نیل تا فرات ،قصد
کشورگشایی در منطقه را داشته و هر روز با اتکا به انواع تجهیزات متعارف و
نامتعارفزمینوآسمان کشورهایهمسایهخودراموردتهدیدوتعرضقرار
میدهد و جنایتی جدید میآفریند و با مداخله در امور کشورهای اسالمی
آشوب و اغتشاش به پا می کند ،نگران هستند ،جمهوری اسالمی ایران و
جبهه مقاومت نیز حق دارند که نگران بروز شرارت جدیدی از سوی این
ُ
رژیم غاصب کودک کش و سرتا پا مسلح باشند.
ایننگرانیاز آنجهتحائزاهمیتاست کهصهیونیستهابهرغمجنایتی
کهچندقرنقبلدر حقایرانیانمرتکبشدهودر زمانهخامنشیانهزاران
ایرانی بی گناه را با فجیعترین وضع ممکن به قتل رساندهاند ،بهجای
عذرخواهی از مردم و مسئولین ایران ،هر سال با وقاحت تمام سالگرد این
واقعه دردنا ک و غیرانسانی را جشن گرفته و به پایکوبی میپردازند.
امروز سردمداران نظام سلطه به خوبی از توان سهمگین نیروهای مسلح
و اهرمهای قدرت ایران اسالمی و جبهه مقاومت در سطح منطقه و جهان
باخبرندولذامسئولینمحترمنیزبایددرجریانتعامالتبینالمللی،باقدرت
در برابر دشمنان ظاهر شوند و مطمئن باشند که مردم مؤمن و خداجوی
ایراناسالمی،همچون گذشتههموارهآمادهدفاعاز دستاوردهایانقالب
و منافع کشور در برابر تهدیدات احتمالی هستند و قاطعانه از اقدامات
عزتمندانه و شجاعانه آنها در برابر بدخواهان حمایت خواهند کرد.

مجتمع اقتصادی

كمیته امداد امام خمینی(ره)

فروش فوقالعاده امالك و مستغالت امداد
(مزایده شماره یك در سال  )1399استان مركزی

كمیته امداد امام خمینی(ره) استان مركزی در نظر دارد تعدادی از امالك آموزشی ،آماده فروش
خود را با شرایط نقد و اقساط و بدون دریافت كارمزد از طریق برگزاری مزایده عمومی وا گذار
نماید.
لذا متقاضیان محترم میتوانند برای بازدید از امالك مورد نظر و كسب اطالعات بیشتر از نحوه
برگزاریواخذبرگشرایطشركتدر مزایدهوبهمتنآ گهیمزایدهمندرجدر روزنامههایاستانی
نسل فردا روز چهارشنبه مورخ  1399/4/11و نوید روز سهشنبه مورخ  1399/04/17و همچنین
به آدرس اینترنتی  http://www.setadiran.irمراجعه نمایند.
ضمنا جهت كسب اطالعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفن ذیل تماس حاصل
فرمایند:
تلفنهایاداره كل كمیتهامدادامامخمینی(ره)استانمركزی086-33252345-34456298
086-34456277

كمیته امداد استان مركزی

تاریخ انتشار99/4/10 :
خ ش99/4/10 :

دهیاری هیو

فراخوان مناقصه عمومی تكمرحلهای پروژه اجرای دیوار سنگی و تعریض پل رودخانه
خیابان شهید بهروز سامانیپور منتهی به خیابان شهید سعدی سامانیپور روستای هیو

دهیاری هیو در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1399دهیاری روستای هیو ،اقدام به برگزاری مناقصه عمومی تكمرحلهای پروژه دیوار سنگی و تعریض پل رودخانه خیابان شهید بهروز سامانیپور منتهی به خیابان شهید سعدی سامانیپور
روستای هیو به شماره مناقصه  2099050158000007از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پا كتها از طریق درگاه سامانه الكترونیكی دولت
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذكور را دریافت و گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه
در سامانه  1399/4/10میباشد.
موضوع مناقصه

اجرای دیوار سنگی و تعریض پل رودخانه خیابان شهید بهروز
سامانیپور منتهی به خیابان شهید سعدی سامانیپور روستای هیو

اعتبار (ریال)

6/000/000/000

مبلغ تضمین شركت در مناقصه (ریال)
300/000/000

مدتزمان كار
 4ماه

گواهی صالحیت پیمانكاری

گواهی صالحیت رتبه  5ابنیه

دستگاه نظارت

دفتر فنی دهیاری هیو

 دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت  – 8:00روز سهشنبه – تاریخ 1399/04/10 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  – 19روز سهشنبه – تاریخ1399/04/17 : مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت – 19:00 :روز یكشنبه – تاریخ1399/04/29 : زمان بازگشایی پا كتها :ساعت – 14 :روز دوشنبه – تاریخ1399/04/30 : هزینه چاپ آ گهی به عهده برنده مناقصه میباشد. دهیاری در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است. سایر شرایط ،اطالعات و مشخصات در اسناد مناقصه درج گردیده است.اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتهای الف :آدرس -استان البرز ،شهرستان ساوجبالغ ،روستای هیو ،بلوار امام خمینی(ره) ،باالتر از پاسگاه انتظامی ،خیابان بسیج ،ساختمان
دهیاری هیو – تلفن026-44642746 -44643660 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مركز تماس – 021-41934 :دفتر ثبتنام021-85193768-88969737 :
تاریخ انتشار نوبت اول99/4/10 :
خ ش99/4/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/4/17 :

دهیار روستای هیو – رضا سامانیپور

