تیترها
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محمدباقر قالیباف
رئیسمجلس:

عباسمقتدایی
نایبرئیسکمیسیونامنیتملیمجلس:

قانون انتخابات شوراهاتخصصیتر

میرتاجالدینی
نمایندهمردمتبریز درمجلس:

ایراندر حفاظتاز مرزهایخود
با کسیشوخیندارد

و ضابطهمندتر اصالح خواهد شد

2
حسیننجابت،کارشناسمسائلسیاسیمطرحکرد:

لزوم قانونگذاری شفاف در بعد تقنینی
پ
رون
ده

دربرابرقانون؟
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حمیدسوری،استاداپیدمیولوژی دانشگاهعلومپزشکی
شهیدبهشتیدرگفتوگوبا«رسالت»:

بومیسازیسیاستهای
کنترلاپیدمیبسیارمهماست
10

گزارشی از تحریمهای تکراری آمریکا علیه ایران
پیش از جابهجایی در کاخ سفید؛

دستوپا زدن ترامپ
در آستانه افول حیات سیاسی
3

«رسالت»ازویژگیهایهفتهبسیجمیگوید؛

روحیهجهادی

فصلتمایزبسیج

جمهوریاسالمیایران
معطلطرفغربینیست
@ Resalatplus

آب در نفت ۴۰دالری!

ب���اتأيیدالیح���هبودجه 1400در هیئتدولت،رئیس
س���ازمانبرنامهوبودج���هن���رخارزرادر اینالیحه۱۱تا
 ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان و برآورد قیمت نفت را بشکهای  ۴۰دالر
اع�ل�ام ک���رد.وییکیاز منابعبودجه۱۴۰۰رااز محلفروش
نف���تعن���وان ک���رده کهباتوج���هبهمیزانتحق���قصادرات
برنامهریزیش���دهاس���ت.ایندرحالیاس���ت کهبرمبنای
اظهارنظ���رمحمدباق���رنوبختفقط۶درص���ددرآمدنفتی
مورد انتظار در سال  ۱۳۹۹محقق شده است.
تحققاهدافبودجهبانفت40دالربهپارامترهایمتعددی
ن که تقاضای نفت بهعلت موج
وابس���ته اس���ت ازجمله ای 
گستردهفرا گیری کرونا کاهشپیدانکندواعمالمحدودیت،
قرنطینه ،تعطیلی و منع رفتوآمد در کشورهای مختلف
منج���رب���ه کاهشمی���زانخریدنفتنگردد.ازس���ویدیگر
کاه���شتقاض���ادر کن���ارافزایشعرضه،پایینآمدنقیمت
نفت را بههمراه نداشته باشد.
با حضور دموکراتها در کاخ سفید مسئله اولویتدار برای
کشور،بازگشتبهبرجامولغوممنوعیتفروشنفتاست.
درصورتبروزچنینمسئلهایایرانافزایشتولیدخواهد
داش���توبههمانمیزانی که کش���ورهاس���همتولیدایرانرا
گرفتن���د،بای���دمی���زانعرض���هخودرا کاهشدهن���دتامازاد
تولید ،افت دوباره قیمت نفت را رقم نزند.
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پشت پای جمهوریخواهان به رئیسجمهور آمریکا ؛

سکتهترامپدرجورجیا

12

«رسالت» از آخرین احواالت برجام در معادالت سیاسی دولت گزارش میدهد؛

مذاکره؛رمزجدیددوقطبیسازی
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سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس:

جلسات مجلس مجازی برگزار نمیشود

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :جلسات مجلس در این دو هفته به صورت مجازی برگزار
نمیشودبلکههمهنمایندگاندر مجلسحضور مییابندامادر چندنقطهحاضرمیشوند
تا ترا کم جمعیت وجود نداشته باشد.
حجت االسالم علیرضا سلیمی در گفتوگو با مهر ،درباره نحوه برگزاری جلسات مجلس در
دوران اعمال محدودیت های کرونایی،گفت :مجلس شورای اسالمی طی دو هفته جاری
جلسه علنی دارد اما تغییراتی در نحوه برگزاری جلسات مجلس اعمال می شود.
وی بیان کرد :ساعت کاری مجلس صرفا در این دو هفته  ۷:۳۰تا  ۱۱:۳۰است و جلسه علنی
مجلس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه برگزار می شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :کمیسیون های تخصصی مجلس
همدر روزهایدوشنبهوسهشنبهطیدوهفتهجاریجلساتخودرابارعایتپروتکلهای
بهداشتی برگزار می کنند و در این مدت صرفا یک مهمان باید در جلسات کمیسیونهای
مجلس حضور یابد و برای آنکه ترا کم جمعیت نداشته باشیم ،از هر دستگاهی فقط
یک نفر در جلسات کمیسیون های مجلس حضور می یابد.
سلیمی درباره نحوه برگزاری صحن علنی مجلس گفت :قرار بر این است که  ۱۶۷نفر از
نمایندگان با فاصله دو متر از یکدیگر در صحن علنی حضور یابند و مابقی نمایندگان هم
در تاالر مشروطه یعنی مجلس قدیم حضور یابند و در صورت نیاز برخی از آنان در محل

آدرس غلط اروپائیان
ادامه از همین صفحه
ن ک ��هدر آین ��دهاینزدی ��ک،بازیگ ��راناروپای ��یقص ��ددارن ��داز«اظه ��ارات
آنچ ��همس ��لماس ��تای 
ما ک ��رون» و امث ��ال او ب ��ه مثابه«نم ��اد اس ��تقالل طلب ��ی اتحادی ��ه اروپ ��ا در نظ ��ام بی ��ن المل ��ل»
ی ��اد ک ��رده و از ای ��ن طریق،پیونده ��ای اقتص ��ادی ،سیاس ��ی و جهان ��ی جدی ��دی را ب ��ه س ��ود

ط����ی روزه����ای اخی����ر ،رئی����س جمهور فرانس����ه
بر روی گزاره«استقالل اتحادیه اروپا از آمریکا»
تأ کید ویژهای کرده است! امانوئل ما کرون در
گف����ت و گو ب����ا نش����ریه«گرن کانتینان»به نکات
قاب����لتأمل����یدر ای����نخصوصاش����ارهمی کند:
«باتغییرقدرتدرایاالتمتحدها کنوناینفرصت
برای اروپا فراهم آمده است تا بر استقالل خود
تکیه کند،درستهمان گونه کهآمریکاوچین
به نوبه خود انجام دادهاند.این در حالی است
ک����همامناس����باتژئوپولیتیکخ����ودراهمواره
در پیون����دب����اپیم����اننات����وتعری����ف کردهای����م».
در مقابل،افرادیمانند«کارنباوئر»وزیردفاع
آلماناظهار کردهاند کهسخن گفتناز گسست
اتح����اددر دوس����ویآتالنتی����ک،آنهمدر برهه
فعل����ی( ک����هبای����دنخودرابرایحض����ور در کاخ
سفید آماده می کند) نمی تواند تأمین کننده
منافعامنیتیونظامیاروپائیانباشد!فار غاز
دیالوگهایی کهطیروزهایاخیرمیانمقامات
آلمانیوفرانس����ویرخدادهاس����ت،بایدتأ کید
داش����ت که اراده ای واقعی از س����وی تروئیکای
اروپایی مبنی بر قطع تعلق و وابس����تگی مطلق
امنیتی خود به واش����نگتن وج����ود ندارد .هنوز
هیچ کس رفتارهای ما کرون در دوران ریاست
جمهوریترامپرافراموشنکردهاست.جایی
که«کاخالیزه»بهمکملاصلی«بازی کاخسفید»
درقبالبرجامتبدیلشدودرپیشبرداستراتژی
«فشارحدا کثریآمریکا»باهدف«مهارحدا کثری
ای����ران قدرتمند»پررنگ ترین نقش را در میان
بازیگ����راناروپاییایفا ک����رد.ا گرچههزینههای
ژئو پلیتیکی و ژئو اس����تراتژیکی ،بازی امنیتی و
اقتصادیبازیگراناروپاییدرزمیندولتهای
آمریکایی(اعمازدموکراتوجمهوریخواه)درطول
ده����هه����ایپ����ساز پای����انجن����گجهانیدوم
( حت����ی ب����ا وج����ود تش����کیل اتحادی����ه اروپ����ا در
اواخ����رق����رنبیس����تم)بس����یار ب����اال رفت����هاس����ت
ام����اق����رار نیس����تاینس����اختار در همشکس����ته
ش����ود .جریانهای«سوس����یال دموک����رات»
و« محافظ����ه کار» در اتحادی����ه اروپ����ا ،ه����ر دو در
تکمیلاین«شبکهحامی-پیرو»به کمکآمریکا
آمدهاندودر آیندهنیزاینروندراادامهخواهند
داد.در اینمیان،سخنانما کرونصرفاحکم
یکآدرسانحرافی(باهدفتأثیرگذاریایجابی
بررویدیگر کشورهایدنیا)راداشتهونمیتوان
برای آن ارزشی راهبردی متصور بود.
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خبر

کمیسیون اصل  ۹۰و کمیسیون تلفیق حاضر می شوند.
ویتصریح کرد:برایناساسنمایندگاندر چندنقطهمجلستقسیممیشوندتادر صحن
علنی مجلس متمرکز نشوند و پروتکل های بهداشتی به صورت کامل رعایت شود.
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی افزود :جهت بررسی طرح ها و لوایح در
صحن علنی مجلس هم صرفا معاون پارلمانی رئیس جمهور و یک کارشناس می توانند
حضور یابند تا از ترا کم جمعیت خودداری شود.سلیمی تصریح کرد :نمایندگان در این
دو هفته نباید از تهران خارج شوند و بر این اساس نباید به حوزه های انتخابیه خود بروند
و توصیه می شود در جلسات بیرون از مجلس در این دو هفته حضور نداشته باشند و پس
از حضور در جلسات مجلس بالفاصله به منزل بروند.
وی اظهار داشت :بر این اساس جلسات مجلس در این دو هفته به صورت مجازی برگزار
نمیشودبلکههمهنمایندگاندر مجلسحضور مییابندامادر چندنقطهحاضرمیشوند
تا ترا کم جمعیت وجود نداشته باشد.
ن که سالن غذاخوری و پذیرایی مجلس در این
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ای 
دوهفتهتعطیلمیشود ،گفت:همچنینباتشخیصمدیران کلیکسوم کارکنانمجلس
می توانند در این دو هفته در محل کار خود حضور یابند و کسانی هم که دارای بیماری
زمینهای هستند می توانند وظایف خود را به صورت دورکاری انجام دهند.
مناب ��عخ ��ود(ودرحقیق ��تمناف ��عمش ��ترکخ ��ودوآمری ��کا)ایج ��اد کنن ��د.ای ��نب ��ازیهدفمن ��د
در جری ��اناع�ل�اممواض ��عآت ��یبازیگ ��راناروپای ��یدر قب ��التواف ��قهس ��تهایب ��اایراننی ��زظهور و
ب ��روزپی ��داخواه ��د ک ��رد.جایی ک ��هاروپائیانقصددارندخودش ��انرابازیگرانیمس ��تقلاز دولت
بایدن نش ��ان داده و هم افزایی خود و کاخ س ��فید در چینش پاز لهای مش ��ترک علیه ایران را در
البهالی«مواضعظاهریخوددرمخالفتباتعلقخاطربهآمریکا»پنهان کنند.ا گرازا کنوندررصد
تحلیلومواجههبااین«بازیفریب» کوتاهی کنیم،درآیندهبایدهزینهبیشتریجهت«رمزگشایی
از ماهیت بازی اروپائیان» در نزد افکار عمومی دنیا پرداخت کنیم.

اصالحیه آ گهی

نوبت اول

پیرو فراخوان مورخه  99/8/27و 99/8/28در روزنامه های کثیراالنتشار کشوری به
اطالع کلیهمتقاضیانشرکت کنندهدر مناقصهمرمت،بهسازیوآسفالتمعابرصنعت
 ،4فرعی  4از صنعت  4و فرعی  2از صنعت  7شهرک صنعتی خرمشهر می رساند رشته و
حداقل پایه مورد نیاز به شرح ذیل اصالح می گردد:
الف) دارا بودن حداقل پایه پنج به باال در رشته راه و ترابری
ب) گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (مرتبط
با موضوع پروژه)

www.arvandfreezone.com
contracts.arvandfreezone.com

تاریخ انتشار99/9/2 :
خ ش99/9/2 :

آدرسغلطاروپائیان

گزارش «رسالت» از امکان تحقق رقم فروش نفت در الیحه بودجه 1400؛
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سازمان منطقه آزاد اروند

حنیف غفاری
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شکست مقاومت ایران
هدف غربگرایان
از ارسال پیامهای مذاکره

برابری
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سرمقاله

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند

خبر

محسن رضایی:

ی اصل۳۱قانوناساسی را فراموشکردهاست
روحان 

ن که حادثه بندرعباس ،روح قانون اساسی و وجدان عمومی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان ای 
مردم را جریحهدار کرد ،گفت :آقای روحانی چه حقوقدانی است که اصل  ۳۱قانون اساسی را فراموش کرده
است.به گزارشمجمعتشخیصمصلحتنظام،محسنرضاییدر جمعتعدادیاز پیشکسوتانوجانبازان
شیمیایی دفاع مقدس تأ کید کرد :یکی از مهمترین آرمانهای انقالب ما ،حفظ کرامت الهی انسان و مقابله
با سلطه خوارکننده محافل تاریکاندیش سرمایهداری خشن داخلی موردحمایت آمریکا ،انگلیس و روسیه
در دو سده اخیر بود که میخواستند مردم ما را در فقر و نیازمندی نگهدارند تا عزت این مردم تاریخساز و
حماسهساز را لگدکوب کنند و مردم را ناتوان و رنجور کنند و بهاینترتیب دولت را از پشتوانه مردمی تهی
کنند تا بتوانند از دولتهای ما باج بگیرند.رضایی افزود :بعد از پیروزی انقالب ،نمایندگان ملت و حضرت
امام (ره) این آرمانهای الهی و انسانی ازجمله «تأمین مسکن متناسب با نیاز برای هر فرد و خانوار ایرانی با
اولویت بخشیدن به نیازمندان» را در متن قانون اساسی جدید آوردند .اصل  ۳۱قانون اساسی تأ کید میکند
«داشتنمسکنمتناسببانیاز،حقهرفردوخانوادهایرانیاست.دولتموظفاستبارعایتاولویتبرای
آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند»دبیر مجمع
ن که به وظیفه خود در قبال
تشخیص مصلحت نظام تأ کید کرد :متأسفانه برخی دولتمردان بهجای ای 
اصل  ۳۱قانون اساسی عمل کنند ،به حافظ منافع سودا گران زمین و مسکن تبدیلشدهاند و هرکس هم
که از این وضعیت پیچیده و خوارکننده و مدیریت ضد مردمی انتقاد کند با رسانههای پرپول و پرزور خود به
ی کنند .با انبوه ابزارهای رسانهای ظاهراروشنفکری سعی دارند
ی کنند و انواع اتهام را به او وارد م 
او حمله م 
تقابل مدیریت مردمی با مدیریت محفلی و ضد مردمی را با برچسبهایی بهصورت تقابل ضد دموکراسی
با دموکراسی جلوه دهند .سؤال من از روشنفکرهای واقعی ( غیر از آنها که جزو شبکه امنیتی مطبوعات

زنجیرهایهستند)ایناست که کدامحامیدموکراسیمیتواندچشمبرشرایطخوارکنندهاقتصادیببندد
و توجی ه گر له شدن هموطنش باشد؟
رضایی گفت :در دهه هفتاد روند کاالیی شدن و بلکه سرمایهای شدن زمین ،تسریع شد .همان زمان به
رئیسجمهور وقت گفتم یک قطعه زمین حق همه مردم است .االن هم معتقدم هرکس شناسنامه ایرانی
دارد ،صاحب خا ک این سرزمین است و حق مسکن دارد.وی گفت :نمیتوانیم به آن کودکی که شاهد
تخریب آلونک مادر زحمتکش خود هست ،بگوییم قانون چنین گفته است .قانون ،برای حرمت و امنیت
و مال و جان مردم است .نمیشود هر جا قانون به ضرر مردم عادی است اجرا کنیم و هر جا قانون به ضرر
دولتمردان و افراد پرتوان است بگردیم و یک تبصرهای پیدا کنیم تا جلوی اجرای قانون را بگیریم .آن کودک
بندرعباسی حق دارد بپرسد اصل  ۳۱قانون اساسی چه میشود؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به صحنه دردنا ک تخریب آلونک یک خانواده در بندرعباس
تأ کید کرد :نالههای این زن و فرزندانش ،روح قانون اساسی و وجدان عمومی مردم را جریحهدار کرد.
آقای روحانی روز اول آمد و گفت سرهنگ نیستم و حقوقدانم .این چه حقوقدان و مجری قانون اساسی
است که اصل  ۳۱قانون اساسی را که بیانگر وظایف دولت است ،فراموش کرده است؟ مردم امروز میگویند
کاش یک نفر بیاید و بگوید من رئیس نیستم ،سربازم.رضایی با اشاره به انتظارات مردم از قوه قضائیه برای
برخورد با خاطیان اظهار داشت :از جناب آقای رئیسی که الحمدهلل اقدامات خوبی را در بخشهای مختلف
قوهقضائیهبرایتأمینعدالتواحیایحقوقعامهشروع کردهاند،میخواهمضمنمحا کمهمسببانچند
مورداخیر(اهواز ،کرمانشاهوحاال بندرعباس)،تدبیریبیندیشندتااوالازتکراراینگونهحوادثتلخجلوگیری
شود ،ثانیامدیران دولتی در برابر وظایف خود در اصل  ۳۱قانون اساسی پاسخگو باشند.

فراخوان ارزیابی كیفی مرحله اول

نوبت اول

ادار ه كل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) در نظر دارد پروژههای ذیل
را از طریق مناقصه عمومی و براساس فهرست بهاء تجمیعشده راه (فهرست بهاء پایه راه ،راهآهن و باند فرودگاه سال
 99میباشد) به پیمانكار واجد شرایط وا گذار نماید.
مبلغ برآورد اولیه (ریال) حداقل پایه مورد نیاز (راه)

ردیف

موضوع پروژه

محل اجرا

1

عملیات اجرایی احداث راه فنوج – بنت
– زرآباد (كنار كمبان – چاهان – زرآباد)

شهرستانهای فنوج و
نیكشهر

258/504/504/607

2

احداث و زیرسازی آسفالت محور
قصرقند – تلنگ (قصرقند – گتیوان)

شهرستان قصرقند

113/204/374/901

3

احداث و بازگشایی محور قصرقند –
كاجو

شهرستان قصرقند

127/028/430/529

حداقل پایه مورد نیاز
(راه) براساس بخشنامه
شماره  69432مورخ
 1394/4/30سازمان
مدیریت و برنامهریزی
كشور موضوع :حدا كثر
ظرفیت كاری مجاز
پیمانكاران

لذا از كلیه شركتهایی كه شرایط الزم جهت اجرای پروژههای مذكور را دارند دعوت به عمل میآید اسناد ارزیابی توان
اجرای كار را از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irدریافت نمایند.
ه گرانوبازگشاییپا كتها
الزمبهذكراست كلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقص 
ه گراندر صورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنام
از طریقسامانهفوقانجامخواهدشد،بنابراینالزماستمناقص 
در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی از سایت :ساعت  8صبح مورخه  1399/09/02الی  6بعدازظهر مورخه  1399/09/06میباشد.
آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی كیفی در سایت جهت شركت در فرآیند ارزیابی كیفی :ساعت  12ظهر مورخه
1399/09/24
چ گونه تعهدی ندارد .در صورت تخصیص اعتبار ،پیشپرداخت پرداخت
كارفرما در قبال پرداخت ،پیشپرداخت هی 
ی گردد.
میشود و مطالبات پیمانكار به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت م 
تاریخ انتشار نوبت اول99/9/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/3 :
خ ش99/9/2 :

روابط عمومی ادارهكل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب
استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

