تیترها
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تأمینمالیتسهیالتکرونادرگفتوگو  با
عضو هیئترئیسهمجلسبررسیشد:

پروفسور حسین عسکری
مشاور پادشاه سابق عربستان
در  گفتوگو  با«رسالت»:
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هفتهپیش،یکیاز شرکتهایبزرگتولیدروغن
که سهم عمدهای از بازار این ماده خورا کی دارد،
در اطالعیهای اعالم کرد به دلیل عدم تخصیص
ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام
و عدم عرضه آن توس���ط ش���رکت بازرگانی دولتی
ای���ران،عملی���اتتولیدخودرابرایمدتمعینی
متوق���فخواه���د ک���رد.ای���نیعنیش���رکتی کهدر
خردادماه  27500تن روغن تولید کرده و نزدیک
بهیکس���ومتقاضایبازار راپوش���شدادهاست،
عمال کناره گرفتهوتوانادامهدادنندارد.چنین
اطالعی���های از جه���ات مختلف کمنظیر اس���ت.
دراینباره گفتنیهایی هست:
یک.رئیسمحترمجمهور،درتبلیغاتانتخاباتی
خود،وضعیتبیثباتعرضهوقیمتارزدردولت
پیشرابارهامورد کنایهقراردادوحتیآنراحاصل
عدمدرکصحیحازمسائلوخودشیفتگیدانست.
از آن روز که ایشان دولت را تحویل گرفته ،نرخ ارز
ن کهبارهادر نوسانات
بیشاز  4برابرشدهوبدترآ 
چن���دهزارتومان���یقرارگرفتهاس���ت.اینمیزاناز
بیثباتی،نوس���انوپرشدر س���قفقیمتیارزدر
تمام دولتهای پس از انقالب اس�ل�امی کمنظیر
است .دولت از همان ابتدا ،مسیر تعامل با غرب
راپی���ش گرف���توراهحله���ایداخلیودرونزارا
ن کهامروز،حتیاز تأمینارزبرای
وانهاد،نتیجهآ 
برخی مواد اولیه خورا کی عاجز مانده است.
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روح اهلل زم مدی ��ر کان ��ال «آم ��د نی ��وز» ک ��ه در
س ��الهایاخیرباانتش ��اراخبار دروغینواقدام
علیه امنیت عمومی به چهرهای بحث برانگیز تبدیل
ش ��دهب ��ود،ب ��هاعداممحکومش ��د.دادگاه ۱۳مورداز
عناوین اتهامات را تواما از مصادیق افساد فی االرض
دانسته و حکم اعدام صادر کرده است و در چند مورد
اتهامی که افس ��اد فی االرض نبود ،وی را به مجازات
حب ��سمحک ��وم کرده کهای ��نحکمغیرقطعیوقابل
فرجامخواهیاست.در صورتفرجامخواهیمتهم،
پرون ��دهب ��هدیوانعالیارس ��المیش ��ودونهایتارای
دیوانعالی کش ��ور اس ��ت کهسرنوش ��تاینپروندهرا
ی کند .زم در آخرین جلس ��ه دادگاه خود
مش ��خص م 
نش ��ر ا کاذیب با ادعای حمایت از محکومان امنیتی،
خاندانمنحوسپهلویوفرقهضالهراپذیرفتهواعالم
ک ��ردهب ��ود کههیچدفاعیدربارهاینمواردندارد.وی
در بخشی از اعترافات خود بیان کرده که اعالم زمان و
مکانعملیاتهایسوریه،ترددفرماندهانمخصوصا
سردارشهیدحاجقاسمسلیمانیجزءماموریتهایش
بودهاس ��ت.ویچندس ��الیاستباراهاندازی کانال
تلگرام ��ی«آم ��دنی ��وز»در خ ��ارجاز مرزهاب ��هابزاریدر
دست سرویسهای جاسوسی تبدیل شده بود .این
کانالتلگرامیباانتشار اخبار دروغعلیه کشور درصدد
س ��یاه نمایی و فریب افکار عمومی بود و همچنین در
راستایفعالیتهمینسرویسهایجاسوسیاهداف
ی کرد.
براندازانه را پیگیری م 

وسیرهرضوی

12
وقتی ریاض زیر   بال ترامپ و نتانیاهو    را  میگیرد!

خوشرقصی
سعودیها  برای
واشنگتنوتلآویو
9

بررسی دالیل اهمیت  استفاده از ماسک
در روزهای بازگشت همه گیری کووید 19؛

عکس:میزان-علی شیربند
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بازارارزباعرضهمدیریتنمیشود

حکمدادگاه«آمد»

10

  ماسکاجباری
درماندردکرونا

سید محمد بحرینیان

اعالم حکم اعدام برای روح هللا زم؛

سنگ بزرگ
نشانه نزدن؟

توکلدرکالم

شایعهپراکنان
بهدنبال
ناامیدکردنمردم
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سؤالهای بیپاسخ پیرامون
پیادهسازی طرح «زوج و فرد در مدارس»؛

حجت االسالم میریحیی
در گفت و گو با «رسالت» تبیین کرد؛

علیرضابیگیازعللشایعاتمطرحشدهعلیه
مجلسیازدهمدراینمدتکوتاهمیگوید:

لزومتخصیص
هدفمند
تسهیالتکرونا

ترامپ ممکن است
عربستان را هم قربانی کند

سرمقاله

واکنش وزارت آموزش و پرورش به گزارش «دسته گلهای مدارس»
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پیامهای قطعنامه تروئیکای اروپا به اکتبر حساس برجامی

چرا حرف اروپا را باور نمیکنیم؟
ادامه از همین صفحه
ی کند که روابط دو سوی
وزیر خارجه آلمان ،همچنین اظهار داشت« :ا گر کسی فکر م 
اقیانوس اطلس با روی کار آمدن یک رئیسجمهور دموکرات در آمریکا ،به حالت قبلی
ی گردد ،تغییرات ساختاری را دستکم میگیرد».
بر م 
شاید در نگاه نخست ،این مواضع ظاهرا سرسختانه ،حکایت از بروز تغییرات واقعی در
مناسباتدرونآتالنتیکیمیانواشنگتنوبازیگراناروپاییداشتهباشد.برخیمعتقدند
که شکافهای شکل گرفته میان واشنگتن و اتحادیه اروپا  ،منجر به ایجاد میل «گذار از
آمریکا»در میانسیاستمدارانقارهسبزنظیرآنگالمرکلوامانوئلما کرونشدهاست.بر
همین مبنا ،طرفداران این نگاه معتقدند که باید نسبت به همان ابراز مخالفت نسبی و
کمرنگ اتحادیه اروپا با خروج کاخ سفید از برجام نیز با دید مثبت و ایجابی برخورد کرد.
در نقد این نگاه بازدارنده( که بازدارندگی خود را در حوزه تصمیم سازی و اقدام ما علیه
اروپا نشان میدهد) ،نکاتی وجود دارد که الزم است مورد توجه قرار گیرد:
صدراعظم آلمان تا کنون در سخنرانیهای متعدد خود ،بارها نسبت به مقوله «رهبری
جهان» انتقاداتی را به ساختار تکقطبی وارد کرده و رویکرد ترامپ را به سبب عدول
از«چندجانبه گرایی» مورد شماتت قرار داده است .با این حال ،چنین اظهاراتی هرگز
به معنای استقالل اروپا از کاخ سفید نیست! آنگال مرکل و دیگر سران اروپایی نه تنها در

چراحرفاروپاراباورنمیکنیم؟
آنگالمرکلصدراعظمآلماندرتازهتریناظهارات
خوداذعان کردهاست کهاروپادیگرنمیتواندبه
رهبریآمریکادرنظامبینالمللاتکا کندوبایدبه
دنبالراهکاریدیگر(راهکارهایجایگزین)باشد.
پساز مرکلنیز«هایکوماس» وزیرخارجهآلمان
س���خنانصدراعظماین کش���ور راباادبیاتیدیگر
تکرار کرد«:دورهروابطخوب کشورهایاروپایی
باآمریکابهسررسیدهوخروجترامپاز کاخسفید
نمیتوان���دای���نامررابهبودببخش���د.تنشهای
فعلیمیانآمریکاوآلمانحتیدر صورتنا کامی
ترامپدر انتخاباتریاستجمهوریپیشرودر
این کشور ،حل نمیشود.

تأثیر ۷۰الی ۹۰درصدیزمینبرقیمتمسکنواجارهبها
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یادداشت

تمدید کنند .ا گر آمریکایی موفق به این امر شوند ،ایران دو انتخاب بیشتر نخواهد داشت:
این اقدام بدعت و سابقهای خواهد شد برای تمام مزایای برجامی ایران در فاصله سالهای
۲۰۲۰تا۲۰۳۰؛بهعبارتدیگر،ایرانبایدقیددیگرمزایایایندورهراهمبزندیااینکهبهمذا کره
برای مصون نگهداشتن ادامه راه از تکرار این اتفاق ،برگردد که به نظر میرسد هیچ یک از
گزینه انتخابهایی مطلوب و خوشایند برای ایران نباشند.
*روایت اروپایی
اروپاییها در میانه سه وضعیت ،متفاوت سنگینی بار برجام را بر شانههای خود احساس
ی کنند .گو اینکه این اتحادیه با تمام کبکبه و دبدبه خود توان و ظرفیت الزم در راهبری
م 
چنین توافق بینالمللی مهمی نداشته است .پنج سال بعد از نهایی شدن برجام و تصویب
قطعنامه  ۲۲۳۱اروپاییها (حتی با کمک سازمان ملل) بهشدت متهم به ناتوانی در عمل به
تعهدات خود و پیشبرد برجام بدون آمریکا هستند .کشورهای با مرکزیت سه کشور آلمان،
فرانسهوانگلیسخواهانحفظبرجامهستند(نزدیکبهموضعایران)چونازابتدا کوشیدند
گ کننده مذا کرات و با داشتن سه نماینده ،از قبل این توافق نقشآفرینی
در مقام هماهن 
راهبردیخوددر مقیاسجهانیرابهرخبکشند؛ودر کنار دووضعیت گفتهشده،قصدتقابل
با آمریکا در مسئله ایران و برجام را هم ندارند ولذا ،به نظر میرسد بهشرط «از بین نرفتن
کامل برجام» و «انعطاف ایران به بازگشت به مذا کراتی جدید» ،چندان هم مخالف رویکرد
فعلی کاخ سفید در قبال برجام نباشند.
اروپاییهاچندانمخالفپنهانشدنپشتفشارهاوسیاستهاورویکردهایآمریکادرقبال
برجام و ایران نیستند و آنرا احتماال انتخابی آبرومندانه برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی در
اجرای تعهدات اقتصادی ،تجاری و سرمای ه گذاری خود ذیل برجام در قبال ایران بدانند.
با تغییراتی که بهویژه از اوایل سال جاری میالدی در ریاست آژانس و اتحادیه اروپایی رخ داد
و هر دو به دست آرژانتینی تبارها افتاد ،قابل پیشبینی بود که ماهعسل برجامی ایران و اروپا
بهمرورواردمسیرجدیدیشود.قطعنامهتروئیکایاروپاییدر آژانسبینالمللیانرژیاتمی
را میتوان نخستین تأثیر این تغییرات مدیریتی در محیط اروپایی در قبال ایران دانست.
این قطعنامه قطعا بر رویکرد دو سوی آتالنتیک در قبال لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران در
سازمان ملل تأثیر مستقیم خواهد گذاشت و میتواند نخستین چراغ سبز ،البته هرچند با
نوری کمسو،از سویاروپابه کاخسفیدبرایماههایپیشروباشد.زمانی کهاروپاییهابرای
ی کردندبدونتردیدبهاینعلمداشتند که
قطعنامهاخیرآژانسبرنامهریزیوتصمیمگیریم 
اقدامشانممکناستموضعایرانراسختترودر ادامهحتیهمکاریهایایرانباآژانسرا
همتحتتأثیرقرار دهد.بااینوجودتالش کردند،باباز کردنجبههجدیدیاز اعمالفشار بر
تهرانودرنتیجهمجبور کردنایرانبهنشاندادنانعطافهاییدر قبالهمکاریباآژانسو
یاحتیدرقبالخواستههای کاخسفید،بسترمذا کراتیجدیدتاقبلازا کتبررابینطرفهای
برجام،فراهم کنند.سه کشوراروپاییباایناقدامخودهمچنیناحتماال قصدداشتهانداین
م گیری نهایی در مورد موعد
پیام را به تهران بدهند که پیوستن آنها به آمریکا برای تصمی 
ا کتبر  ۲۰۲۰امری محال نیست؛ موضوعی که ایران و بهویژه دستگاه سیاست خارجی باید
ن را در تمامی محاسبات و ارزیابیهای خود مدنظر قرار دهد.
هما کنون آ 

|معصومه پورصادقی|
30خردادماهسه کشور اروپاییطرفبرجامیعنیآلمان،فرانسهوانگلیسبانیاولین
قطعنامه علیه ایران بعد از هشت سال در آژانس بینالمللی انرژی اتمی شدند؛ قطعنامه با
ترکیب معناداری از آرای موافق ،مخالف و ممتنع به تصویب رسید .سه عنصر این تصویب
یعنی بانیان ،محتوای قطعنامه و ترکیب آرا هرکدام پیامهای متفاوتی در خود دارند که در
این مطلب به پیامهای ناشی از بانیگری سه کشور اروپایی طرف برجام برای ماههای آینده
کشور پرداخته میشود.
مدتهاست موضوع لغو تحریمهای سازمان مللی تسلیحاتی ایران که بر اساس برجام
باید در ا کتبر  ۲۰۲۰لغو شود ،به موضوعی مهم برای گمانهزنی در مورد سرنوشت برجام
تبدیلشده است.
ا گرچهباوعدهاروپاوباقیماندنایراندر برجام،خروجآمریکااز برجامنتوانستمهرپایانیبر
این توافق بینالمللی باشد ،اما ،به نظر میرسد موعد ا کتبر سال جاری در مورد تحریمهای
تسلیحاتی ایران سرنوشت برجام را بین مرگ و زندگی ،تعیین کند.
در مورد آنچه که قرار است در ا کتبر در مورد تحریمهای تسلیحاتی ایران اتفاق بیفتد
سه روایت را میشود دید که هر یک طرفداران خود را دارد:
*متن برجام؛ روایت ایرانی
ایران (به همراه روسیه و چین) بهصراحت و مصرا معتقد است که در سالهای پس از اجرای
برجام بهتمامی تعهدات خود ذیل این توافق پایبند بوده و لغو تحریمهای تسلیحاتی در
ا کتبر ازجمله حداقل انتظارها و حق بالمناز ع ایران در قبال پایبندی به برجام است .ایران
هیچگاه بهصورت کامل از مزایای اقتصادی و تجاری و سرمای ه گذاری برجام بهرهمند نشد
و بهویژه از زمان روی کار آمدن ترامپ ،شیب این بهرهمندی بهسرعت سیر نزولی گرفت و
عمال برجام در حوزه اقتصادی و فروش نفت برای ایران به نقطه صفر رسید و تنها دلخوشی
ایران در باقی ماندن در برجام را میتوان در دو مورد خاص خالصه کرد:
 )۱حقوق ایران در مقطع 10ساله دوم اجرای برجام ( )۲۰۳۰_۲۰۲۰در چارچوب سازمان ملل،
اتحادیه اروپا و آژانس؛ که لغو تحریمهای تسلیحاتی سازمان مللی در ا کتبر نقطه آغاز این
دهه سرنوشتساز برای ایران است.
 )۲ممانعت از ایجاد اجماع علیه ایران به رهبری آمریکا که در دو سال اخیر از خروج این کشور
از برجام ،تا حدود زیادی ایران موفق به انجام آن شده است و امیدوار است همچنان این
فضا را ادامه دهد.
* روایت کاخ سفید
در نقطهمقابلروایتایران،روایت کاخسفیدبهپرچمداریپمپئوقرار دارد کهتمامهموغم
خود را بر تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران در ا کتبر قرار داده است .آمریکاییها امیدوار
بودند با خروج از برجام و شدت بخشیدن به فشار حدا کثری علیه ایران ،برجام فروپاشیده
و ایران برای توافقی جدید و مطلوب آنها ،به میز مذا کره دلخواهشان برگردد که این اتفاق
نیفتاد ،حاال چشم امید آنها به نقطه تاریخی و سرنوشتساز ا کتبر است تا بتوانند برخالف
نصصریحبرجام،تحریمهایسازمانمللیتسلیحاتیایرانرابراییکدورهزمانیطوالنی

حنیف غفاری
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نایب رئیس اول مشاوران امالک تهران در بررسی طرح جدید واگذاری زمین به مردم با اقساط  ۱۰ساله مطرح کرد:

جوابیهوزارتآموزشوپرورش

2

برهههایحساسوتعیین کننده،اقدامیدرمواجههباسیاستهاییکجانبه گرایانه
کاخ سفید صورت ندادهاند ،بلکه به مهره بازی واشنگتن در مواجهه با دیگر بازیگران
تبدیل شدهاند .به عنوان مثال ،پس از خروج واشنگتن از برجام ،سران اروپایی با
پیشبرد تا کتیک نخنمای «خرید زمان» و « تکیه بر وعدههای پوچ» در مقابل«اصرار بر
تعهدپذیریایران»سعی کردندهزینههایهستهایواقتصادی کشورمانرابهصورت
تصاعدی افزایش دهند .در حال حاضر نیز سه کشور آلمان ،انگلیس و فرانسه در همان
حال که نسبت به رهبری آمریکا در جهان رویکرد ناامیدانه ای را ابراز میکنند ،مشغول
زمینهسازی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در ماه ا کتبر ( ابتدای پاییز امسال)
ن گونه کهمشاهدهمیشود،اروپاحتیدراینمعادله«،همپیمانآمریکا»نیز
هستند!هما 
نیست ،بلکه «جزئی از بازی کاخ سفید» علیه جمهوری اسالمی ایران به شمار میآید.
البته خانم آنگال مرکل و آقای امانوئل ما کرون نباید شک و شبههای در خصوص آینده
تاریک«ناتو» «،منطقه یورو»و « اتحادیه اروپا» داشته باشند! بدون شک ،ساختار
اروپای امروز در آیندهای نزدیک تغییر خواهد کرد ،اما مدیریت و هدایت این تغییر بر
عهده سران فعلی اتحادیه اروپا نخواهد بود! آنها خود «موضوع تغییر» خواهند بود نه
«بانیانتغییر»!ا کثرشهرونداناروپایی،دیگرنمیتوانندننگبازیسیاستمدارانخود
در زمین دولتهای جمهوریخواه و دموکرات در واشنگتن را تحمل کنند!

آ گهی مناقصه عمومی
نوبت اول

شهرداری حسنآباد فشافویه در نظر دارد به استناد آییننامه مالی شهرداریها مصوب  1346و اصالحات بعدی و بودجه مصوب سال  1399از محل
اعتباراتشهردارینسبتبهتامیننیرویانسانیموردنیاز واحدهایمجموعهخدماتشهریشاملرفتوروب،ماشینحملزبالهاداری،خدمات
شهری ،آتشنشانی ،كارگر جهت خدمات موتوری و واحد فرهنگی و غیره به تعداد  140نفر به صورت نیروی شركتی با قیمت پایه و حقوق و دستمزد سال
 1399وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .لذا از كلیه پیمانكاران و شركتهای تامینكننده نیرو و واجد شرایط و
ی گردد جهت شركت
دارای رتبهبندی از سازمان مدیریت كشور و دارای گواهینامه ثبتنام مالیات بر ارزش افزوده و شناسه ملی ،كد اقتصادی دعوت م 
در مناقصه و دریافت اسناد مربوطه به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و تحویل مدارك در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حسنآباد
فشافویه مراجعه نمایند .ضمنا مهلت قبول پیشنهادات حدا كثر تا  10روز پس از چاپ آ گهی نوبت دوم خواهد بود.
ردیف

موضوع مناقصه

شماره مجوز شورا

تعداد نیروها

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

مدت اجرا

1

تامین نیروهای خدمات شهری ،رفت و روب ،ماشین حمل زباله اداری ،خدمات
شهری ،آتشنشانی ،كارگر جهت خدمات موتوری و واحد فرهنگی و غیره

104/142

 140نفر

3/140/000/000

یك سال

 )1هزینه درج آ گهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد.
 )2شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
 )3برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 )4دارا بودن شرایط احراز و صالحیت فنی الزامی است.
 )5سایر اسناد و اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول99/4/11 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/4/18 :
خ ش99/4/11 :

تاجیك – شهردار حسنآباد فشافویه

آ گهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایهگذار
نوبت دوم

ه گذاری در نظر دارد نسبت به احداث میدان میوه
شهرداری سیرجان به استناد مصوبه هیات عالی سرمای 
ه گذاری به روش  B.O.Tاقدام نماید.
و ترهبار از طریق سرمای 
ه گذاریومشاركتهایمردمیشهرداری
لذامتقاضیانمیتواننداسنادومداركپروژهراازمدیریتدرآمدسرمای 
سیرجان واقع در شهرداری مركزی (میدان انقالب) به شماره تماس  41325111دریافت نمایند.
ردیف

نام پروژه

آدرس محل پروژه

مساحت عرصه (مترمربع)

نوع مشاركت

1

میدان میوه و ترهبار

بلوار قائم جنب اتوبوسرانی

 69372/8مترمربع

B.O.T

پیشنهادخودراحدا كثرتاپایانوقتاداریروز سهشنبه99/4/17بهدبیرخانهمحرمانهشهرداریسیرجان
تسلیم نمایید.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است و به پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در آ گهی
رسیده باشد یا مبهم و مخدوش باشد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است.
تاریخ انتشار نوبت اول99/4/4 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/4/11 :
خ ش99/4/4 :

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

