تیترها
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ویلیامبیمن،استاددانشگاهمینهسوتایآمریکا
درگفتوگوبا«رسالت»:

وضعیت منابع بلوکهشده
ایران در کره جنوبی بررسی شد

طنابکشی
ایران و کر ه

3
کارنامه «کولبری» دولت تدبیر و امید

آقای رئیسجمهور
چه چیزی در شأن
ملت ایران است؟

2
الگوهای بد کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
باتوجه به فراگیر شدن کلیپ یک خواننده

کودکان
قربانیانرهاشده
درفضایمجازی

پ
رون
ده
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درختکاریواهمیتآن
درروزهایپایانیسال
10
ترجمه و تحلیل

سارکوزیدرزندان
9

«رسالت» مصوبه ممنوعیت خروج
داده از کشور را بررسی میکند

سایهسنگینبیقانونی
برسرپلتفرمها

ابوالفضلظهرهوند
کارشناسمسائلبینالملل:

غرب
حقایقاشغالعراقرا
نمیگوید

احتماالسرگیجهدارید
ی ک���هروحانیبه گفت���ها کبرترکان
البت���هازآنجای 
ازمشاورانارشدش«کمیرفتارهایواالحضرتی
دارد»،اندکمسئوالنووزرایدلسوزهمجرئت
عرضاندام ندارند و یا ا گر بنایی بر انتقاد داشته
باش���ند ،بای���د عطای میز مدیریت���ی را به لقایش
ن کهسیدمحمدبطحایی،وزیر
ببخشند کماای 
وقتآموزشوپرورش بهخاطرموافقتنش���دن
با درخواست صرفا یک دیدار معمولی با مافوق
خود خداحافظی کرد.
روحان���ی ک���هدر ای���امانتخاب���ات۹۲از گزارههای
ی کرد،بهمردم گفت
عاریهایبهغایتاستفادهم 
«خوباست کهسانتریفیوژهابچرخند،امامهم
است کهچرخ کشور همبچرخد،وچرخصنعت
ه���مبچرخ���د».اواندکیبعدبهبهانهچرخاندن
چرخاقتصادیمردم،چرخشسانتریفیوژهادر
قالبآنچهبرجامنامیدهمیشود،متوقف کردو
صراحتا گفت«تحریمهابالمرهلغوخواهدشد».
اما زمان مش���خص کرد که علیرغم توقف چرخ
س���انتریفیوژها که اتفاقا برگ برنده ایران در پای
میزمذا کرهبود،خبریازچرخاقتصادهمنیست
و سفره مردم هرروز کوچک میشد.

هرچهبهروزهایپایانیدولتروحانینزدیک
میشویم،مواضعدولتیهادرساحتهای
مختل���ف رادیکالتر و ادبیات آنها طلبکارانهتر
ی کها گر کسینداندآنهاحدود
میشودبهطور 
هشتسالهمه کرسیهایاجراییوتقنینیرا
در اختیار داشتند و حتی از اختیارات فراقانونی
برخ���وردار بودن���د،ام���ادس���تاورد«تقریباهیچ»
ب���رایمل���تب���هارمغانآوردهان���د،حالبهجای
پاس���خب���هم���ردمباراهب���ردفرار بهجل���ودرصدد
مقص���رجل���وهدادندیگرانورهیافتنخنمایی
مظلومنمایی هستند.
ب���رایارزیاب���یعملکرددول���تروحانی،فرمولی
ک���هخ���وداواوای���لدر دس���ت گرفتنمس���ئولیت
ق���وهمجری���هدر انتقاداز دول���توقتمطرح کرد
و گفت «معیار اصلی تورم جیب مردم اس���ت نه
بانکمرکزیومرکزآمار»،قابلاس���تفادهاس���ت.
حال کافیاس���تس���ریبینمردمبزندواز آنها
دربارهوضعیتجیبشانبپرسدآنوقتمتوجه
ی گذردباآنچه
میش���ودآنچ���هدر کفجامع���هم 
بهاطالع کاخنشینانباالیشهرتهرانمیرسد،
آسمان تا زمین فرق است.
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فراتر از یک جنایت

ثروتمندان زیر تیغ مالیات

هرکهبامشبیش
مالیاتشبیشتر!

بمبارانمستقیم
آوارگانیمنی
توسطآلسعود
9

ادامه از صفحه اول
نمیتوان رفتار آژانس را در چارچوبی غیر از بازی تروییکای اروپایی
در برجام مورد تجزیهوتحلیل قرارداد .در جریان تصویب قطعنامه
ضد ایرانی علیه ایران در سال  2020میالدی ( سال گذشته) نیز
همپوشانی استراتژیک –تا کتیکی دولت ترامپ ،تروییکای اروپایی و
آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران کامال مشهود بود.
ی گردد.
نکتهدوم،بهبازیخاصتروییکایاروپاییدرقبال کشورمانبازم 
صورتبندی بازی اروپاییان در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ،چندان پیچیده به نظر نمیرسد! سه کشور آلمان ،انگلیس و
فرانسه بهخوبی آ گاه هستند که صدور قطعنامهای جدید علیه ایران
آنهم در شرایطی که مجادله بر سر نحوه بازگشت آمریکا به برجام
باال گرفته است ،تا چه اندازهای میتواند صحنه منازعه میان ایران
و غرب بر سر توافق هستهای را پیچیدهتر سازد.این پیچیدگی همان
مؤلفهای است که اروپاییان به دنبال آن هستند .آنها معتقدند که
«پیچیده سازی صحنه بازی» منجر به ایجاد فضای مجهول و مبهمی
خواهدشد کهدرقالبآن،میتوانندایدههاییمانند«بازگشتمشروط
بهبرجام»،بازگشتپوچبهبرجاموانعقادتوافقموقتبهجایبازگشت

بهبرجامراپیادهسازند.ازاینرورفتاراخیراروپاییاندرآژانس،درارتباط
با متغیری مهمتری به نام برجام قابل تفسیر است.
درنهایتاینکهرمزموفقیتجمهوریاسالمیایراندربرهه کنونی،یکی
علنیسازیبازیپشتپردهآمریکا-اروپا-آژانسودیگری،اتخاذ گاردی
ی که
بسته و محکم در برابر این بازی وقیحانه و تا کتیکی است .درصورت 
تحت تأثیر اقدام تروییکای اروپایی در آژانس ،کشورمان گارد خود را
بازکرده یا اسیر پیچیده سازی صحنه بازی توسط طرف مقابل شود،
در این صورت اقدامات سلبی و بازدارنده آتی جبهه غرب و آژانس علیه
ما آغاز خواهد شد.
بنابراین،فار غاز کنشاروپاییاندر آژانس،وا کنشقاطعانهجمهوری
اسالمی ایران ،مهمترین مؤلفهای است که هم در سطح هشدار و هم
ل گیری اجزای بازی ضد ایرانی
در سطح عمل ،میتواند مانع از شک 
مشترک دولت بایدن و دولتهای اروپایی شود .در این معادله ،قطعا
اعتمادبهآژآنسنیزجایینداشتهونخواهدداشت.آژانسبینالمللی
انرژی اتمی سالهاست ماهیت و کار ویژه خود را بهعنوان یک سازمان
بینالمللی ازدستداده و به ابزار بازی غرب علیه کشورهای مستقل
تبدیلشده است.

آ گهی مناقصه یك مرحله ای عمومی شماره /1786پ/خ99/
نوبت اول

دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان در نظر دارد«:خرید كامپیوتر ،چاپگر ،اسكنر ،سرور و تجهیزات شبكه و زیرساخت جهت
بیمارستان ولی عصر (عج) در سال  »1399را از طریق مناقصه از شركتهای واجدشرایط خریداری نماید .لذا از كلیه شركت های واجد شرایط دعوت
به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 -1نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان
 -2موضوع مناقصه :خرید كامپیوتر ،چاپگر ،اسكنر ،سرور و تجهیزات و زیرساخت جهت بیمارستان ولیعصر (عج) در سال 1399
 -3نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه به دو صورت ذیل می باشد %5 :مبلغ پیشنهادی
 -1ضمانت نامه بانكی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل  3ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه) در وجه دانشكده علوم پزشكی وخدمات بهداشتی
درمانی بهبهان
-2واریزنقدیبهشمارهحساب4733769419شمارهشبا IR830120000000004733769419بانكملتشعبهپیروزیبهنامحسابتمركزسپرده
های انجام كار دانشكده علوم پزشكی بهبهان.
تبصره  -1شركت كنندگان باید اصل ضمانت نامه شركت در مناقصه یا اصل فیش واریزی را در پا كت (الف) قرار دهند.
 -4قیمت خرید اسناد مناقصه :جهت خرید اسناد مبلغ  5/000/000ریال به شماره حساب  261118729به نام رابط تمركز درآمد دانشكده علوم
پزشكی بهبهان نزد بانك رفاه شعبه مركزی كد شعبه  282به شناسه واریزی  99111994339000006واریز گردد.
 -5مهلت دریافت اسناد مناقصه:
اسنادمناقصهاز طریقسایتدانشكدهعلومپزشكیبهبهانبهآدرس www.behums.ac.irاز روز پنجشنبهمورخ99/12/14لغایتروز پنجشنبه
مورخ  99/12/21به فروش می رسد.
تبصره :با توجه به شرایط كرونا اسناد ممهور شده توسط اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشكده بر روی سایت بارگذاری گردیده است لذا شركت باید
اسناد مذكور را به صورت رنگی پرینت نماید.
 -6زمان و محل تحویل پیشنهادها :حدا كثر تا ساعت  12ظهر روز شنبه مورخ  1400/1/14به اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشكده علوم پزشكی
بهبهان به آدرس :استان خوزستان – شهرستان بهبهان – خیابان شهید زیبایی – جنب بیمارستان دكتر شهیدزاده – ستاد مركزی دانشكده علوم
پزشكی و خدمات بهداشتی درمان بهبهان – اداره امور پشتیبانی و رفاهی  -طبقه دوم – امور قراردادها تحویل و رسید دریافت نمایند.
 -7تاریخ بازگشایی پا كات :روز یكشنبه مورخ  1400/1/15ساعت 13
 -8محل گشایش پا كات :دفتر ریاست دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان
داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با تلفن  52839011-13یا  061-52832007اداره امور پشتیبانی و رفاهی تماس حاصل نمایند.
 -9هزینه درج آ گهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 -10دانشكده در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات واصله مختار است.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/12/14
اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشكده علوم پزشكی
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/18

و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

اجالسسهماههشورایحکامآژانسبینالمللی
ان����رژی اتم����ی در وی����ن در هفت����ه ج����اری آغ����از
به کارکردهاس����ت.آمریکاپیشاز ش����روع کار این
اج��ل�اسس����ندیس����هصفحهایدرب����ارهموارد
نق����ضتعه����داتبرجامیای����رانتهی ه کردهودر
اختیار اعضای این شورا قرار داده بود.متعاقبا،
تروییکای اروپایی( آلمان ،انگلیس و فرانس����ه)
پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی جدیدی را به
شورای حکام آژانس بینالمللی ارائه کردهاند.
جمهوری اسالمی ایران و روسیه ،طی روزهای
اخی����ر بارها ب����ه ترویی����کای اروپایی در خصوص
ارائ����هپیشنوی����ساینقطعنام����هوتالشبرای
تصویب آن هش����دار دادهاند .بااینحال به نظر
میرس����دقطعنامهجنجالیتروییکایاروپایی
علیهایراندر روز جمعهبهرأی گذاشتهخواهد
ش����د.اینکهچهتعداداز۳۵عضوش����ورایحکام
آژان����س با ط����رح این قطعنام����ه موافقت کنند،
در حال حاضر قابل پیشبینی نیست.
پیشنوی����ساینقطعنامهدر حالیارائهش����ده
اس����ت ک����ه رافائ����ل گروس����ی ،مدی����رکل آژان����س
بینالملل����یان����رژیاتم����یدر س����فراخیرخودبه
ایران ،به توافقی دوجانبه با تهران در خصوص
استمرار همکاریهایمتقابلمیان کشورمان
وآژان����سدس����تیافتهبود.ای����ناحتمالوجود
دارد که جمهوری اس��ل�امی ایران در وا کنش به
طرحپیشنویسقطعنامهتروییکایاروپایی،
توافقخودراباآژانسبینالمللیانرژیاتمیلغو
کند.در خصوصآنچها کنوندر ش����ورایحکام
ی گذرددونکته
آژانسبینالمللیانرژیاتمیم 
اساس����ی وجود دارد که نمیتوان بهس����ادگی از
کنار آنها گذشت:
نخس����ت اینک����ه ب����ازی واش����نگتن ،ترویی����کای
اروپاییوآژانسبینالمللیانرژیاتمیدر قبال
ایرانوبرجام ،کامالبایکدیگرهماهنگاست.
ب����هعب����ارتبهتر،بایدبپذیریم کهآژانسیکیاز
قطع����اتپ����ازلدولتبایدندرراس����تایاعمال
اس����تراتژیفش����ارهوش����مندانهعلیه کشورمان
محسوبمیشود.بایددراینمعادله«آژانس»
را ن����ه بهعن����وان ی����ک «بازیگ����ر مس����تقل» ،بلکه
بهعن����وانیک����یاز اجزایاصلیبازیضدایرانی
کاخ س����فید و ترویی����کای اروپای����ی بپذیری����م.
بدونشکمیاناینقطعهپازلودیگرقطعات
آن ارتباطی مستقیم وجود دارد.
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رمزگشایی از نقشه تروییکای اروپایی در آژانس

دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی
درمانی بهبهان

@ Resalatplus

چیزینمیچرخد

بهبودمعیشتمردم
اولویتاول
بهارستان

وزارت بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی

رمزگشاییازنقشه
تروییکایاروپاییدرآژانس

تازهترین ادعای روحانی بررسی شد

رهیافت بودجهای وکالی ملت بررسی شد
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سرمقاله

آ گهی شركت در مناقصه عمومی نوبت اول (یك مرحله ای)
خرید قیر از محل تملك دارایی های سرمایه ای

شهرداری در نظر دارد باستناد ابالغ اعتبار شرح عملیات طرح های تملك دارایی های سرمایه ای به شماره طرح  150200426مورخ  1399/11/1سازمان شهرداری ها و دهیاریهای كشور پروژه مشروحه ذیل را به شركتهای واجد شرایط وا گذار
می نماید.
مشخصات پروژه:
ردیف

پروژه

مبلغ اولیه

میزان سپرده

مبلغ خرید اسناد

رتبه مورد نظر

1

خرید قیر از محل اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای

4/560/000/000

228/000/000

1/200/000

شركت های مورد تایید سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور

شرایط مناقصه:
متقاضیان می توانند از طریق سامانه تداركات الكترونیك از تاریخ  99/12/14لغایت ( 99/12/23مهلت خرید آ گهی های نوبت اول و دوم) نسبت به خرید اسنادو شركت در مناقصه اقدام نمایند.
 -1شركت كنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پا كات جدا گانه ،ال ك و مهر شده شامل تضمین شركت در مناقصه را در پا كت (الف) وصالحیت ایمنی و پیمانكاری در (پا كت ب) و ) (HSEگواهی تایید صالحیت معتبر و اساسنامه
و رزومه كاری مرتبط به موضوع مناقصه گواهی ثبت سامانه ساجار و گواهی پیشنهاد قیمت را در (پا كت ج) قرار دهند و هر سه مورد را در وقت قانونی ثبت سامانه تداركات الكترونیك دولت نمایند ،درج شماره تلفن در اسناد الزامی می باشد.
 -2شركت كنندگان می بایست پس از بارگذاری سپرده شركت در مناقصه و گواهی صالحیت ایمنی شركت تا قبل از جلسه بازگشایی اصل سپرده شركت در مناقصه و اصل گواهی صالحیت ایمنی را تحویل شهرداری شول آباد نمایند.
 -3محل اعتبار این پروژه از محل منابع عمومی  6205002051سال  6999بر اساس میزان تخصیص (اوراق یا وجه نقد) پیش بینی شده است.
 -4پرداخت براساس میزان تخصیص صورت خواهد گرفت.
 -5مالیات بر ارزش افزوده ( 9درصد) و حفظ قدرت خرید به ازای هر سال ( 15درصد) محاسبه می گردد.
 -6متقاضیان می بایست مبالغ تضمین شركت درمناقصه را به یكی از صورت ضمانتنامه بانكی واریز و رسید آن را ضمیمه مدارك ارائه شده نمایند.
 -7مهلت نهایی قبول پیشنهادات از تاریخ درج آ گهی تا پایان مهلت مقرر مطابق مواعد تعیین شده در سامانه تداركات الكترونیك دولت می باشد.
 -8به پیشنهادات مخدوش و مبهم ودارای شرایط و ناقص و پیشنهادهای فاقد سپرده وسپرده های مخدوش و فاقد رسید خرید اسناد و سپرده های شركت در مناقصه كمتر از میزان مقرر و چك شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -9شهرداری در رد یا قبول هر یك یا تمام پیشنهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دلیل باشد ،مختار است.
 -10كلیه كسورات قانونی به عهده پیمانكار می باشد.
 -11برنده مناقصه می بایست ظرف مدت  20ساعت پس از اعالم به واحد امور قراردادها جهت انجام سایر مراحل و تنظیم قرارداد مراجعه نماید ،در غیر این صورت سپرده آن به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد .در صورت عدم
انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداری ضبط می گردد .همین شرایط برای نفر سوم نیز اعمال خواهد شد.
 -12مبلغ خرید اسناد می بایست به حساب شماره  5689392403205902شهرداری نزد پست بانك واریز گردد و اسناد از طریق سامانه تداركات خریداری گردد.
 -13شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول شرایط و تكالیف شهرداری می باشد.
 -14این آ گهی از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت قابل دسترسی می باشد.
 -15كلیه متقاضیان شركت در مناقصه می توانند در تاریخ های مندرج در این آ گهی جهت اطالعات بیشتر به نشانی استان لرستان – شول آباد امور قراردادها مراجعه و یا با شماره  066-43362626تماس حاصل فرمایید.
 -16تاریخ انتشار آ گهی نوبت دوم  1399/12/19می باشد.
 -17تاریخ نهایی قبول پیشنهادات (در سامانه)  1399/12/30می باشد.
 -18تاریخ بازگشایی پیشنهادات  1400/1/5می باشد.
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رضا پیروزفر – شهردار شول آباد

آ گهی مزایده ماشین آالت و ادوات كشاورزی
دهیاری شه سفید

دهیاری های بخش مركزی شهرستان گرمسار

به استناد ماده  7آیین نامه مالی دهیاری های مصوب  1382/5/19ادوات و ماشین آالت دهیاری های مندرج در جدول ذیل به شرح
آتی از طریق مزایده عمومی ،كتبی به فروش می رسد.
ردیف نوع دستگاه سال ساخت دهیاری ادوات و توضیحات
ترا كتور سام دارای بیل جلو و بیل عقب مدل  1385روستای شه سفید و یك عدد تریلی چهار چرخ كمپرس از چپ و راست صورت
می پذیرد.
شرایط و مقررات شركت در مزایده:
 -1مهلت بازدید :از تاریخ  1399/12/16تا تاریخ  1399/12/22به مدت  7روز
 -2محل بازدید :استان سمنان شهرستان گرمسار روستای شه سفید شماره تماس  09123320628تا پایان وقت اداری
 -3تاریخ تحویل پا كت های قیمت پیشنهادی :از تاریخ  1399/12/17تا تاریخ  1399/12/23به مدت  7روز
 -4بازگشایی پا كتهای مزایده :تاریخ 1399/12/24
 -5محل تحویل پا كت قیمت پیشنهادی دهیاری شه سفید
 -6حق قبول و رد كلیه پیشنهادات برای این دهیاری /شركت تعاونی محفوظ می باشد.
 -7كلیه مقررات قانونی راجع به مزایدات عمومی مجری خواهد بود.
 -8در مقابل فروش ،وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت هرگونه مالیات وعوارض آ گهی منتشر شده در روزنامه به عهده خریدار
است.
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رسول آلبویه – دهیار روستای شه سفید

