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مهدی طغیانی
سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلس:

سیدغنی نظری خانقاه
عضوکمیسیوناقتصادیمجلسعنوانکرد:

اصالحقانونمالیاتبردرآمد
کسریبودجهدولترا
کاهشمیدهد

بررسیبیاناتمقاممعظمرهبری
درگفتوگویسلیمینمینبا«رسالت»:

با افزایش تولید
بایدتحریمکنندگانرا
به عقب برانیم

تعیینتکلیف
جاماندگانسهامعدالت
دراولویت

ن
یوپنجم شماره 12 9827صفحه  2000تومان روزنـــامهسیاسـی،فرهنـــــگی ،اقتصادی و اجتماعی صبح ایرا 
شنبه  11مرداد  11 1399ذی الحجه 1441اول آگوست 2020سال س 

تبعات برداشت
از صندوق توسعه را
به دولت هشدار داده بودیم

رهب����ر انقالب در دیدار مردمی عید قربان فرمودند
«جریان تحریف شکل بخورد جریان تحریم قطعا
شکست میخورد».
بااینتعبیررهبرانقالب،جنگاقتصادیوتحریمی
در سایه جنگ ذهنی است .جنگ ذهنی ،جنگ
شناختیوادرا کیجامعهاست.هدفاینجنگ
وارونهنماییازواقعاست.جنگی کهباتصویرسازی
غل����ط،ادرا کم����ردماز پیرام����ونراتغییرمیدهدو
هولنا ک میسازد.
در این رابطه  3نکته حائز اهمیت است.
اول.هدفجریانتحریفچیس���ت؟ا گرهدف
اینجریاندقیقش���ناختهنش���ودممکناست
ناخواس���تهدر میانهمیداننقشس���تونپنجم
راب���ازی کنی���م.جریانتحریفتنهایکهدفرا
ی کندوآننیزناامید کردنجامعهاز راه
دنبالم 
طیش���دهومس���یرپیشروست.جامعهناامید
جامعهایاستقهراشکستخورده.لذاجنگ
اقتصادی دش���من نیز در خدمت همین جنگ
ذهنی اس���ت .بنابرای���ن جریان تحریف را باید با
کلیدواژه ناامیدی شناخت .مقصد تحریف ا گر
روش���ن ش���ود هرکس در هر نقطهای قرار داشته
باش���د نس���بت خودش را با ای���ن جنگ دقیقتر
ی کند.
فهم م 
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گزارش «رسالت» از تبعات عبور حجم
نقدینگی از  2600هزار میلیارد تومان؛

حضرتآیتاهللخامنهایرهبرمعظمانقالب
اس�ل�امیدر خجس ��تهعیدقرباندر سخنرانی
زن ��دهتلویزیون ��ی،مل ��تش ��ریفای ��رانراب ��هحضور
پر نش ��اط و گس ��تردهتر در مس ��ابقه معنوی «کمک
مؤمنانه به قشرهای آسیب دیده و یاری مجاهدان
سالمت»فراخواندندوباتشریحاهداف کوتاهمدت
میانمدتودرازمدتآمریکادرجنایتتحریمملت
ایرانتأ کید کردند:دشمنبهموازاتجریانتحریم
جری ��انتحری ��فحقای ��قراه ��مدنب ��الم ��ی کنداما
بهفضلالهیوباهوشیاری،زیرکیوشناختعمیق
ملتایرانازآمریکابههیچ کدامازاهدافشنرسیدهو
نخواهدرسیدوایرانعزیزباصبروثبات،تالشبیشتر
مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی و معیشتی
مردمواستفادههرچهبیشتراز ظرفیتهایداخلی
به راه روشن خود ادامه خواهد داد.
ایش ��ان درباره عزاداری م ��اه محرم نیز تأ کید کردند:
همهسوگوارانحسینی،هیئتهاومداحانموظفند
ی کند
ب ��ههرچ ��هس ��تادملیمب ��ارزهبا کرون ��ااعالمم 
عمل کنند زیرا موضوع بسیار مهم است.
رهبر انقالب با تبریک عید سعید قربان به ملت عزیز
ایران ،مس ��لمانان جهان و پیروان ادیان ابراهیمی
ده ��هاولذیالحج ��هراده ��هخاط ��راتپرش ��کوهو
هدایتگر و دهه تضر ع و توس ��ل خواندند و افزودند:
دههدوماینماهپربرکت،باتوجهبهعیدسعیدغدیر
دههوالیتاست کهاینموضوعاز همهاحکامالهی
جای ��گاهبرت ��ریداردچ ��را کهوالی ��تتضمین کننده
اجرای همه احکام الهی است.

پ
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تبدیلبهفرصتنشد
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ترجمه و تحلیل

رسواییامنیتی
صهیونیستها
دراروپا
9
بیماران هموفیلی
نیازمند حمایتهای رفاهی ،اجتماعی
و حقوقی مجلس و دولت؛

سکوتبیمارانهموفیلی
از رضایتنیست

عکسkhamenei.ir :

بررسی راههای برپایی مراسم عزاداری ماه محرم با رعایت دستورالعملهای بهداشتی؛
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تبارشناسیجریانتحریف

عالجتحریم،عقبنشینینیست

3

تهدیدیکه

محسن مهدیان

رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان تلویزیونی به مناسبت عید سعید قربان:

رئیس کل بانک مرکزی:

نقدینگی

سرمقاله

دشمنخطیر،حقیرتر ازحقیر

رهب����رمعظ����مانق��ل�ابدربخش����یازس����خنانخود
بهمناس����باتفرارس����یدنعیدسعیدقربانتأ کید
فرمودن����د«:مش����کالتی کهامروزآمری����کارامحصور
کرد هاس����تقابلمقایس����هبامش����کالتمانیست.
اینهاباعثش����ده کهآمریکادر س����طحدنیامنفور
ومنزویش����ود.آتشزیرخا کس����ترهمداردش����عله
ی کش����د هرچند که ممکن اس����ت آنچ����ه امروز در
م 
ایالتهایآمریکارخمیدهدراسرکوب کنندامااین
ی کشد چرا که
آتش زیر خا کستر است و باز شعله م 
نظام حا کم آنان ،نظام غلطی است».
ترسیم مختصات و ویژگیهای «آمریکای منزوی
و آسیبپذیر » ،با توجه به آنچه امروز در این کشور
ی گذرد چندان دشوار نیست.
م 

خیزکاخسفیدبرایتعویقانتخاباتآمریکا
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یادداشت

تبعیض و فساد سیستمی در جامعه ما فقط پولی و مالی نیست  ،هرجا روابط بهجای ضوابط
قرار بگیرد ،فساد به وجود میآید و بیاعتمادی اولین موردی است که ایجاد میشود.
بیاعتمادی مردم در عمومیت نسبت به حا کمان جامعه و همچنین در روابط با دیگر افراد
ی کند  .متأسفانه یکی از مشکالت اجتماعی جامعه
تأثیر مستقیم گذاشته و جامعه را مختل م 
ایران ضعف اخالقی و عدم گذشت میباشد که آنهم ناشی از ضعف فرهنگی و اعتقادی
جامعه است .در جامعهای که ضعف اخالقی  ،ارزشی و نظام گسیختگی هنجاری داریم
دچار مشکالت بزرگ و کوچک خواهیم شد  .مهمترین و یکی از اساسیترین مسئلهای که
ی کند بحران بیکاری است؛ بیکاری معضل
در حال حاضر جامعه و کشور عزیزمان را تهدید م 
بزرگ جامعه ماست که به همراه خود پیامدهای ناپسند و ناخوشایندی را برای جامعه ،
خانواده و فرد بیکار به ارمغان میآورد .مشکالتی از قبیل فقر اقتصادی  ،مشکالت روحی،
روانی ،خانوادگی و خالف و فساد  ،همه اینها معضالتی هستند که فرد بیکار و خانواده او با
آن دستب ه گریبان میباشند .منفعتطلبی خودخواهانه و پولپرستی در جامعه به یکی
از معضالت روزانه ما تبدیل شده است .متأسفانه پول یک ارزش شده و برای برخی از افراد
پولدار شدن به هر طریقی ،یک هدف شده است که در ادامه احترام مردم و جامعه را به دنبال
دارد .دنیاخواهی بعضی از مدیران و مسئولین و نزدیکانشان و افراد سودجو و فرصتطلب،
ی کند و متأسفانه در جامعه ایران بیداد
آفتی است که معموال همه حکومتها را تهدید م 
ی کند .عامل اصلی پیدایش این آفت و فساد  ،سوءمدیریت و بیتقوایی و نوع تصمیمات و
م 
برخورد مدیران و مسئولین جامعه در مواجهه با مخالفان و موافقان حکومت است  .از دیگر
مشکالت جامعه ایران میتوان به سبک زندگی و بیهویتی اشاره نمود  .وقتی مدل و سبک
زندگیجامعهایبامؤلفههایمحتواییومفهومیآنجامعهازنظرباورها،ارزشهایانسانی
واعتقاداتمذهبیمتفاوتباشد،جامعهدچار بیهویتیمیشودواینهمانمشکلیاست
که جامعه ما در حال حاضر با آن دستب ه گریبان است  ،زیرا جامعه ایران یک جامعه اسالمی
است و پایه و اساس زندگی مردم ایران معموال بر دین و اعتقادات مذهبی بناشده است ولی
متأسفانه مؤلفههای محتوایی زندگی جامعه ایران تغییر پیدا کرده است و تحت تأثیر تمدن
غرب وزندگی غربی قرارگرفته است .انشاءاهلل بتوانیم با سرلوحه قرار دادن پیشوایان دینی و
بزرگانمان به جایگاه واالی ایرانی خود دست یابیم.

ی کنند فریادشان فراتر از مشکل است.
برای حل مشکالت نیز اقدام م 
ی کنندبرآیندشتحریفاس ��ت.بهتعبیر
جریاندوم کس ��انیهس ��تند کهتصویری کهاز واقعارائهم 
دیگر ،تحریف در یک موضوع نیست بلکه تحریف در تصویر کالن از جامعه است .جریانی که همه
ی کنند.زشتیهارامیبینندامافضائلوداراییهاییکجامعهرانمیبینند.
واقعیتهاراارائهنم 
این گروه نیز ناخواسته گرفتار تحریف واقع میشوند.
سوم.ابعادجنگذهنیدرعصرشبکههایاجتماعیبسیار گستردهترازدورانسنتیرسانهایاست.
ی گردان نیستند و همه حاضران و فعاالن در شبکههای
در عصر شبکه تنها رسانههای رسمی باز 
اجتماعی در این جنگ سهم دارند و نقش آفرینند .هرکس در هر سطحی و با هر سهمی .یک الیک
و کامنت و ریشیر و ریتوییت و انتقال پیام در ساخت ادرا ک برای جامعه سهم دارد .با این توضیح
همه من و شما سرباز این میدانیم .از پرستار تا معلم تا کارگر و تولیدکننده و زن خانهدار و دانشجو و
دانشآموز .هر روایتی از جبهه حق تیری است به قلب دشمن .جنگ امروز ،جنگ روایتهاست.
ی کنند لذا هر آنچه روایت مس ��لط ش ��ود ادرا ک جامعه
در جنگ روایتها این مردماند که روایت م 
از واقعیت است.باید در چنین صحنهای همه آرایش جنگی بگیرند.

تابستان داغ و پاییز داغتر برای آمریکا
ادامه از همین صفحه
حتیتاقبلاز شیوعویروس کروناوزمینگیرشدن کاخسفیددر برابرآن،استراتژیستهاو
تئوریسینهایینظیر«نوامچامسکی»و«فرانسیسفوکویاما»،برروی کلیدواژگانیمانند
«گذار س ��اختاریدر آمریکا»متمرکزبودهاند.نبایدس ��خنانخاص«رکستیلرسون»وزیر
خارجهسابقدولتترامپدرماهنوامبرسال گذشته(قبلازشیوع کروناووقوعاعتراضات
ضد نژادپرستانه در آمریکا) را فراموش کرد؛ جایی که وی نسبت به بروز جنگ داخلی در
آمریکا و ایجاد شکافی عمیق و دردسرساز برای حا کمیت این کشور هشدار داده بود.
فرات ��رازآنچ ��هط ��یماهه ��ایاخیرسپریش ��دهوامروزنیزدر آمریکاش ��اهدآنهس ��تیم،در
سالهای گذشته نیز سیاستمدارانی نظیر «جیمی کارتر» و « بیل کلینتون» به همتایان
خ ��ودهش ��دار دادهبودن ��د کهمقهور واژهمتوهمانه«ابرقدرت ��یآمریکاوهژمونیبیپایان
واش ��نگتن» در جهان نش ��وند ،زیرا نظام تکقطبی مدتهاس ��ت از بین رفته اس ��ت! در
سال  2016میالدی ،زمانی که ترامپ با شعار«احیای عظمت آمریکا»بر سر کار آمد ،برخی
اف ��رادس ��ادهل ��وحدر ای ��ن کش ��ور ودیگرنقاطجهانتصور کردند ک ��هتنفسمصنوعییک
رئیسجمهور تاجر مس ��لک به کالبد«آمریکای بحرانزده» جانی تازه خواهد بخش ��ید!
ام ��روزدر س ��ال2020می�ل�ادیق ��رار داریموترامپبهصورتهمزم ��انبا«دههاهزار قربانی
آمریکاییبراثر کرونا»«،میلیونهامعترضبهنژادپرستیدرا کثرایاالتآمریکا»و«آمریکای

تابستانداغوپاییزداغتر
برایآمریکا
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تبارشناسیجریانتحریف
ادامه از همین صفحه
دوم .هر اقدامی با هر عنوانی و به هر بهانهای جامعه را از راه طی ش ��دهاش پش ��یمان و آینده را تلخ
وناامیدانهروایت کند،خواس ��تهیاناخواس ��تهدر خدمتجریانتحریفاس ��ت؛فرقینمیکندچه
کسیوباچهسمتوچهاسمورسمیاست.جریانتحریف،جریانیاست کهامیدجامعهرامیزند؛
ی کند قصدش براندازی است یا ظاهرا اصالح.
فرق هم نم 
ی گوید و مسائل را ناقص و وارونه ارائه
ما اغلب جریان تحریف را به جریانی میشناسیم که دروغ م 
ل گیری تحریف در جامعه دارند .گستره این جریان
ی کنند .البته این جریان سهم باالیی در شک 
م 
نیز از ضدانقالب آغاز میشود و تا برخی در داخل نیز امتداد دارد .بااینحال دو جریان دیگر وجود
ل گیری تحریف در جامعه سهم دارند.
دارد که خواسته یا ناخواسته در شک 
جریان اول کسانی هستند که فهم درستی از مسائل اصلی و فرعی کشور ندارند .این دست افراد با
کمترین اشکال و خطایی خود را باخته و روایتشان از صحنه نیز ناامیدکننده است .علت نیز این
است که جای اصلوفرع مسائل را عوض میکنند.
ی کنند .این دس ��ته وقتی
این جریان با بزرگنمایی از س ��یاهیها تصویری غیرواقع به جامعه ارائه م 

حنیف غفاری

جنجال بر سر توییت تازه ترامپ؛
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تغییر الگوهای رفتاری ،بالی جان جامعه
امیرمحمودگودرزی
به وجود آمدن یک جامعه کامل و انسانی  ،برای
هدایت و تربیت صحیح انسان از دیگر نتایج خلقت انسان و
اشرفمخلوقات و ظهور اسالم است.
پیامبر ا کرم ( ص) با رهبری و هدایت خود  ،یک جامعه کامل
و انسانی را بنیان نهادند و با برداشتن عوامل عقبافتادگی در
زمان جاهلیت جامعه  ،جامعهای بر اساس احترام متقابل و
انسانی بر اساس احکام الهی به وجود آوردند.
اتفاقات بعد از پیروزی انقالب ایران  ،هشت سال دفاع و جنگ
تحمیلیوتحریمهایظالمانهغربیها،جملگیباعث گردیدهجامعهماجامعهباثباتینباشد
و اثرات مخربی بر جامعه و افراد آن ایجاد شود.
جنگتحمیلیباعثشد کههمبستگی،اتحادوانسجاماجتماعیایجادشودومردموجوانان
این مرزوبوم با ازخودگذشتگی و ایثار و فدا کاری الگوی بینظیری در جامعه مادی امروزه به
ارمغانبگذارند کهبرعکس،متأسفانهدر جنگاقتصادیامروز،دیگرشاهدآنفدا کاری،ایثار
و ازخودگذشتگی مردم و جامعه نیستیم و بیشتر افراد جامعه مخصوصا مسئوالن نظام دنبال
منافع شخصی خود بوده و این خود از عوامل مهم عقبافتادگی جامعه ماست.
تغییر الگو و مرجع رفتاری و اخالقی در سطوح مختلف جامعه  ،افراد و مسئوالن از مهمترین
عواملی است که باعث شده روزبهروز ارزشهای اخالقی در جامعه ضعیفتر گردد و الگوهای
اخالقی و ارزشی بسیاری از سطوح جامعه تغییر نماید .درگذشته الگوی افراد جامعه از علمای
ربانیوعرفاوشخصیتهایارزشیواخالقیبودندومردمعلیالخصوصنوجوانانوجواناندر
مساجدومجالساخالقی،بیشازپیششرکتداشتند،ولیامروزه،فضایمجازی،فیلمها،
کارتونها و بازیهای کامپیوتری غیر ارزشی ،الگو و مرجع خیلی از افراد جامعه شده است و
متأسفانهبیشترافرادجامعهاز پیر وجوانتانوجوانراتحتتأثیر مخربخودقرار دادهواز آنها
ی کنند که ازجمله میتوان در سالهای اخیر به سوء اخالق بعضی از مسئوالن
الگوبرداری م 
و مدیران کشور که بهراحتی به یکدیگر اتهام زده و ارزشهای اخالقی و انسانی را رعایت نکرده
و باعث دلسردی خیلی از جوانان و مردم عزیز ما شدهاند اشاره نمود.

2

1

ی کند!
منزویشده در عرصه جهانی» دستوپنجه نرم م 
همگان به یاد دارند که در س ��ال  1397و پس از خروج ترامپ از توافق هس ��تهای با ایران،
اف ��رادینظی ��رج ��انبولتون،رودیجولیانیومایکپمپئوبرایس ��قوطنظامجمهوری
ی کردند! حتی آنها به گروههای ضدانقالب وعده داده بودند
اسالمی لحظهشماری م 
ک ��هت ��اژانوی ��هس ��ال(2019دیماهس ��ال،)1397در تهرانخواهندب ��ود!اماامروزترامپو
مهرههایشدرحالجمعآوریبقایایمجسمهصدتکهشده کریستف کلمبوبردهداران
آمریکاییاز کفخیابانهای کشورشانهستند!مقاماتآمریکاییا کنونبیشازهرزمان
دیگری معنای «تابستان داغ» را متوجه شدهاند.این در حالی است که هنوز اصل ماجرا
شروع نشده است! پاییز سال  2020میالدی ،پاییزی داغتر از تابستان امسال برای آمریکا
خواه ��دب ��ود،زی ��را«رأیآوردن»ی ��ا«رأینیاوردن»ترامپهردومولدبحرانهایعمیقو
مزمن بیشتری در این کشور خواهد بود .واشنگتن در وضعیتی قرارگرفته است که اجزای
«مدیری ��تبح ��ران»ق ��درتچینشدر کنار یکدیگرراندارند.در اینمعادله،دیگرتفاوتی
نخواهدداش ��ت که«بایدنخوابآلود»یا«ترامپمتوهم»در کاخس ��فیدحضورداش���ته
باشند.دراینمیانسکوتمعناداربسیاریازدموکراتهاوجمهوریخواهانقابلتأمل
است!سکوتی کهنشانمیدهدتحلیلگرانخبرهدوحزبسنتیآمریکا،متوجهاز دست
رفتن «کنترل » و حتی « رصد » بازی شدهاند. ...

وزارت راه و شهرسازی

سازمان هواشناسی كشور

مناقصه عمومی دومرحلهای
طراحی و ایجاد سامانه هشدار سیل در كشور (فاز  – )1نوبت دوم
سازمان هواشناسی كشور در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحلهای طراحی و ایجاد سامانه هشدار سیل در كشور (فاز  )1به شماره ()2099003010000002
را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت به صورت دومرحلهای برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
ه گران و بازگشایی پا كتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیك دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقص 
ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مناقص 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/5/4میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14روز یكشنبه تاریخ 99/5/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت  14روز چهارشنبه تاریخ 99/5/29
زمان بازگشایی پا كتها :ساعت  9روز یكشنبه تاریخ 99/6/2
ه گزار جهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپا كتهایالف:آدرستهران–میدانآزادی–خیابان
اطالعاتتماسدستگاهمناقص 
معراج – روبروی هلیكوپترسازی – سازمان هواشناسی كشور و تلفن 66070075
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مركز تماس  27313131دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول99/5/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/5/11 :
خ ش99/5/8 :
شناسه آ گهی925629:
م الف1473

سازمان هواشناسی كشور

آ گهی مناقصه عمومی شهرداری باقرشهر
( تجدید مناقصه نوبت چهارم)
شهرداری باقرشهر در نظر دارد باستناد مجوز شماره  5/3/202مورخه  99/1/30شورای اسالمی شهر پروژه های پیمانکاران واجد شرایط
اقدام نماید .لذا از شرکتهای واجد شرایط که دارای رتبه  1یا  2یا  3راه و باند می باشند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به سامانه
ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
مهلت زمانی دریافت اسناد :از ساعت  8روز شنبه  99/5/11ساعت 19روز سهشنبه 99/5/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از ساعت  20روز سهشنبه  99/5/14لغایت ساعت  9روز شنبه 99/5/25
زمان بازگشایی پا كتها :ساعت  11روز شنبه 99/5/25
ه گزار جهت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتهای الف :جاده قدیم تهران – قم،
اطالعات تماس دستگاه مناقص 
روبروی شهر سنگ ،شهرداری باقرشهر ،امور مالی ،واحد امور قراردادها شماره تماس 55203710 :داخلی 324
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس021 -41934 :
دفتر ثبت نام88969737 -85193768 :
ردیف

نام پروژه

برآورد ریالی

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

رتبه

شماره مناقصه در سامانه ستاد

1

تکمیل پروژه احداث عرشه پل
روگذر کمربندی شرقی باقرشهر

 90/000/000/000ریال

 4/500/000/000ریال

راه و باند فقط گرید  1یا  2یا 3

2099090592000016

تاریخ انتشار 99/5/11
خ ش99/5/11 :

سعید استادفرج – شهردار باقرشهر

