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موفقیت دولت
در جنگ اقتصادی به ادعای
رئیسجمهور بررسی شد

عراقچی:

نعل وارونه دولت
2
در نامه کمیسیون بهداشت مجلس
به حجت االسالم رئیسی مطرح شد

وضعیتقرمز

در نوروز ۱۴۰۰
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دالیل فرار اصالحطلبان از دولت واکاوی شد

دوگانهFATF

باتأمینکاالهایاساسی
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ترجمه و تحلیل

جدالجدیددراتحادیهاروپا

@ Resalatplus

حال کشور خوب نیست و مسئوالن همچنان سیاسی کاری می کنند

ستاد ملی مبارزه باکرونا

3
پاسخی به یک ابهام

رازگشاییازجیغوداد
ضدانقالب

عدهایدر داخلذاتا
خودفروختهبهغربیهاهستند
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احیای گامبهگامبرجامرا
نمیخواهیم

درخواست برخورد با تخلفات

تکراریها
جازدند!
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ما مردم چوب سیاستها و بی عملی دولت را می خوریم،
دولت غیرپاسخگو که از یک سو مجوز سفرهای نوروزی را
صادر می کند و از سوی دیگر وقتی کشور به لحاظ رنگ بندی
کرونایی به قرمز تغییر وضعیت می دهد ،انگشت اتهام را به
سوی ملت نشانه می رودو خطاب به آنان مدعی می شود،

«ما گفتیم ا گر سفر بروید ،اوضاع چنین می شود و چنان»! در موضوع
بورس و سایر مباحث هم عملکرد تصمیم گیرندگان به همین ترتیب
است و بتی که مسئوالن از بازار سرمایه برای مردم ساخته بودند
درحال فروریختن است و هر روز بیش از روز قبل سرمایه سهامداران
در این بازار از دست می رود ،مسئوالنی که روزی مردم را برای
10

حضور در این بازار تشویق میکردند ،حاال باید پاسخگوباشند،اما
نیستند و به همین سادگی از کنار مهمترین مباحث کشور
می گذرند و ا گر بنا باشد تصمیمی جدی و واقعی اتخاذ کنند ،مردم
اعتمادنخواهد کرد،چونپیشاز اینثمرهاقداماتو گفتارهایآنان
را دیده اند و اصطالحا مارگزیده از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود.

موفقترین سریال رسانه ملی در نوروز  1400بررسی شد

«نون .خ» ساده اما رنگی
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9
عدم امکانپذیری
لغو یک شبه تحریمهای ایران

وین معجزه

اقتصادکشورنیست

4

دولت ا گر هوشمندی دیپلماتیک داشت همان سال  94كه رئیس جمهور
چین به ایران سفر كرد و این پیشنهاد شیرین را مطرح نمود ،میتوانست آن
را در مدت كوتاهی به سرانجام برساند و در تعامالت خارجی خرجش كند.
«فرصتهای از دست رفته» و «زمان از دست رفته» در سیاست خارجی
یكی ،دو تا نیست .ا كنون كه وزیر خارجه موفق شده است پس از  6سال یک
تصمیم درست آنهم دیرهنگام بگیرد،متأسفانه همانهایی كه در رسیدن
به توافق برجام با خسارت محض عجله داشتند ،امروز زبانشان دراز شده و
به نقد سند همكاری راهبردی ایران و چین پرداختهاند ،بدون این كه نقد
آنها مستند خارجی داشته باشد.جیغ و داد ضدانقالب و نگرانی آمریكا
نشان میدهد دولت در این تعامل «مؤثر» عمل كرده است.
 70روز مانده به انتخابات از این سند رونمایی شد .اشتباه دولت از اول
این بود كه مباحث سیاست خارجی و منافع ملی را به رقابت های سیاسی
پیوند داد .این در حالی است كه در اغلب كشورهای دنیا چنین پیوندی را
نه مجاز و نه عاقالنه می دانند .دشمن با اطالع از چنین پیوندی آسیبهای
جبرانناپذیریبهمنافعملیمازد.حاصلاینغفلتاینبود كهدر تشخیص
دوست و دشمن در دیپلماسی خارجی به بیراهه رفتیم .حتی این بیراهه را در
سیاست داخلی در عدم تقویت اتحاد ملی و تولید قدرت ملی طی كردیم.
انتخابات ریاست جمهوری  1400در آغاز قرن جدید باید محل ظهور نوعی
بلوغ سیاسی توسط رجال سیاسی و مذهبی باشد .رقبا باید از دوقطبی سازی
به ویژه در حوزه سیاست خارجی پرهیز كنند .انتخابات باید متضمن اقتدار
ملی باشد و آن را وسیله ای برای نمایش قدرت ملی قرار دهیم .ایران قوی
و عزیز ،به نفع همه است ،لذا باید هر كس سهم خود را در پدیداری ایرانی
قدرتمند و بزرگ ادا كند.
قرن جدید قرن فاصله گذاری سیاست خارجی كشور از امالفساد عالم یعنی
آمریكاست .قرن جدید قرن فاصله گذاری سیاست خارجی كشور با روباه پیر
انگلیس است.خدا رحمت كند مرحوم سیداحمد ادیب نیشابوری را .او در
آغاز قرن 14سیاستمداران كشور راپرهیزداداز سیاستهایمكارانهوموذیانه
دولت انگلیس و از تعابیر و تماثیل گونا گون استفاده می كرد تا گفتمانی در این
باره پدید آورد .او در این باره ادبیات سازی كرد و از انگلیس به عنوان «روباه
پیر» « ،خارپشتی كه خارش مكر و كید» است وتعابیری چون «زاغی شوم» ،
«بوزینه بازیگر بیچشم و رو» « ،افعی عالم گزای» و «مار كردار طاووس رنگ»
یاد می كرد که كلمه «روباه پیر» در ذهن مردم باقی ماند .مردم ما طی  4دهه
گذشته فهمیده اند این آشغالها دوستداشتنی نیستند! دیپلماتهای
ما باید به این ادرا ک برسند كه غرب به سركردگی آمریكا و انگلیس در حال
افول و قدرتهای جدیدی در حال ظهور هستند .نگاه دیپلماسی خارجی
كشور باید معطوف به واقعیت روز جهان باشد و تعامل «سازنده» و «مؤثر»
با جهان داشته باشند.

مستند «حرف قطعی» پخش خواهد شد
مستند «حرف قطعی» ساعت بیست امشب از شبکه اول سیما پخش خواهد
شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل
العظمی خامنهای ،رهبر معظم انقالب در سخنرانی تلویزیونی  ۱۹دی
درباره گمانهزنیها و مباحث جاری در فضای سیاسی کشور پیرامون رفتار
جمهوری اسالمی در قبال برجام و وظایف آمریکا در این خصوص ،گفتند:
«ما هیچ اصراری نداریم ،هیچ عجلهای نداریم که آمریکا به برجام برگردد؛
اصال مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد .آنچه مطالبه
منطقی ما و مطالبه عقالنی ما است ،رفع تحریمها ست؛ این حق غصبشده
ملت ایران است ».این جمالت مواضعی بود که رهبر انقالب آن را به عنوان
«سخن پایانی و قطعی» جمهوری اسالمی اعالم کردند .رهبر انقالب در دیدار
 ۱۹بهمن با فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با اشاره مجدد
به این سیاست قطعی جمهوری اسالمی گفتند« :بایستی در عمل تحریمها
را لغو کنند و ما راستیآزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریمها لغو

امضایسندهمكاریراهبردیایرانوچینموجی
از مخالفت و معاندت از س ��وی ضدانقالب را پدید
آورد ك ��هش ��گفتآورنیس ��ت.راز اصل ��یجی ��غوداد
منافقی ��ن ،س ��لطنتطلبها و گونهه ��ای ری ��ز
ودرشتضدانقالبایناست كهاینسند25ساله
است.
آنه ��ا ك ��هدر واش ��نگتن،پاری ��سولن ��دنخ ��واب
بران ��دازیجمه ��وریاس�ل�امیرام ��یبینندومدام
می گویندامروزوفردانظامجمهوریاسالمیسقوط
می كند،حاال میبیننددر اتاقفكرچینبهعنوان
اقتص ��اددومجه ��اندر ارزیابیق ��درتملتایران
كشف كردهاند نظام جمهوری اسالمی از تندبادها
وطوفانه ��ایس ��ختون ��رمعبور ك ��ردهوحداقل
25س ��الدیگرسرپاس ��ت.ناراحت ��یآمریكاییهاو
اروپاییهاهمهمیناستمیبینندهمهتوطئهها
ودسیسههاینرموسختآنهابهبادرفتهوچین
به عنوان یك رقیب جهانی كه تا دیروز در برجام آن
س ��ویمی ��زمذا ك ��ره كنار آنهانشس ��تهبود؛در یك
ارزیاب ��ی واقعبینانه نمیخواهد كمترین همراهی
ب ��اسیاس� �تهایتجاوزكاران ��هآمری ��كاواروپ ��اعلیه
ایران داشته باشد.
بای ��دندری ��كوا كن ��شابلهان ��هعصبانی ��تخودرا
از امض ��ایچنی ��نس ��ندیاع�ل�ام ك ��ردو گفت«:ما
مدت یك س ��ال اس ��ت كه نگران این روز هستیم».
امضای س ��ند همكاری راهبردی ایران و چین یك
سیلیبهآمریكابود كهاشكآنرادرچهرهضدانقالب
داخلی و خارجی بهخوبی میبینیم.
ضدانق�ل�اب خار جنش ��ین درع ��زای ای ��ن س ��ند
چ كدامدر این
حرفه ��ایدروغ ��یمیزنند ك ��ههی 
س ��ند نیس ��ت .متأس ��فانه عدهای غاف ��ل و جاهل
ی كنندوقتی
هم ��انحرفه ��ارادر داخ ��لتك ��رار م 
توضیح مقامات و مسئوالن را می شنوند شرمنده
میشوند.
چینامروزیكواقعیتمهمدراقتصادجهانیاستو
ی گذارد.تولیدناخالص
بهزودیآمریكاراپشتسرم 
ملیفقطدراستانشانگهایمعادل كلاروپاست.
اخیراقراردادهایسرمای ه گذاریبینچینواتحادیه
اروپاعلیرغممخالفتآمریكاامضاشد.همینهایی
كهدرپاریسولندننشستهاندازبوقدولتفرانسه
ی كنندوامضایسندهمكاری
وانگلیسصحبتم 
ی كنند
ایرانوچینرابدتراز تركمانچایتوصیفم 
خودشانباچینیهاهمینسندهمكاریرادارند
ن كه آب از آب تكان بخورد.
بدون ای 
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رازگشایی از جیغ و داد ضدانقالب
ادامه از همین صفحه
ایران و چین دو تمدن كهنسال آسیایی هستند آ نهم باسابقه  7هزار
سال!
ایران در اوج قدرت قبل از اسالم و بعد از اسالم جنگی با چینیها نداشته و
تاریخ هم سراغ ندارد ،چینیها هم با ایرانیان جنگیده باشند .جاده ابریشم
نماد همكاری این دو تمدن بزرگ در سالهای دور است .چینی ها به انرژی
ایران نیاز دارند ،ایران هم به سرمایه گذاری چینیها نیاز دارد .فقط سال
گذشته  9میلیارد دالر ،ایرانیها به چین صادرات داشتند .چین یكی از
مقاصد صادراتی كاالهای ایران است .ایران با امضای این سند هوشمندانه
با حفظ استقالل وارد اقتصاد جهانی می شود .تعامل «سازنده» و «مؤثر» با
جهان جزء سند چشمانداز  20ساله جمهوری اسالمی ایران است .متأسفانه
دولت كه پرچم تعامل سازنده با جهان را در دست دارد طی  8سال گذشته
كوتاهیهایی دارد كه جبران آن سخت است .رئیس جمهور چین  6سال
پیش به ایران آمد و پیشنهاد همكاری راهبردی را داشت ،اما برجام و نگاه
دیپلماسی خارجی كشور به غرب باعث شد دولت واقع بینی خود را در نگاه
به منافع ملی در سیاست خارجی از دست بدهد و  6سال با تأخیر چنین
تصمیمی را بگیرد.در طول سالهای تحریمهای فلج كننده غرب كه سعی
می كردند حتی یک بشكه نفت نفروشیم ،چین خریدار نفت ایران بود .در
طول سالهای شرارت آمریكا در اعمال تحریمها و مجازات طرفهای معامله
با ایران ،چینیها خریدار فوالد و محصوالت پتروشیمی ما بودند و در برابر تشر
آمریكا ایستادند و اعتنایی به تهدیدهای آنها نكردند.
جایگاهچینیهادر اقتصادجهانبه گونهایاست كهدر بسیاریاز شركتهای
چینی ،آمریكاییها و اروپاییها از سهامداران آن محسوب می شوند .از
 10بانک بزرگ جهان  5بانک آن چینی است ،اما دولت واقعیتهای امروز
اقتصاد جهان را نمی خواست ببیند و دل به ورق پاره برجام بست كه فقط
باید امتیاز می دادیم و امتیازی نمی گرفتیم! متأسفانه هنوز هم امید دارند
آمریكا و سه كشور شرور اروپا دلشان به رحم بیاید حداقل یكی ،دو تعهد از
 27تعهدی كه دادند را انجام دهند.
روحانی جمله تعامل سازنده با جهان را گرفت ،اما «مؤثر» را رها كرد .لذا
اقتصادهای نو پدید در جهان را نادیده گرفت .ا گر نیمی از سفرهایی كه به
آمریكا و اروپا رفتیم و هیچ نتیجهای نگرفتیم به پكن،مسكو ،دهلی نو و...
می رفتیم یک گزارش مثبتی از كاركرد سیاست خارجی را در كارنامه دولت
داشتیم.چینی ها در قالب  24مدل با بیش از  70كشور جهان توافق همكاری
دارند .مراوده اقتصادی خود را بر اساس برد – برد تعریف كرده اند .این آموزه
كنفوسیوس آویزه گوش رهبری خردمند چین است كه؛ «چیزی را كه برای
خود میپسندی برای دیگران هم بپسند» و این راز توفیق و پیروزیهای
شگفتانگیز اقتصادی در چین است.

سرمقاله

خبر

شده ،آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی گردیم؛ این سیاست
قطعی جمهوری اسالمی است و مورد اتفاق مسئوالن کشور هم هست و از
این سیاست بر نخواهیم گشت».
در ماههای اخیر با توجه به اظهارات و موضع گیریهای داخلی و بینالمللی
درباره مسئله تحریمها و برجام ،این سیاست چندین بار از سوی رهبر انقالب
مورد تأ کید قرار گرفته است که تازهترین آن مربوط به سخنرانی نوروزی در
ابتدای سال  ۱۴۰۰می شود.
پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRدر پرونده «حرف قطعی» در زمینه
تحریمها و برجام در گفتوگو با دکتر محمدباقر قالیباف ،دکتر محمدجواد
ظریف ،دکتر علیا کبر والیتی ،دکتر علی الریجانی ،دکتر سعید جلیلی ،دکتر
علیا کبر صالحی و دکتر کمال خرازی ،مواضع جمهوری اسالمی را در این
زمینه تبیین کرده و این مجموعه در قالب مستند حرف قطعی ،امشب
ساعت بیست ،از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.

آ گهی مناقصه عمومی

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه جنوب غرب نزاجا مستقر در دزفول

(مدیریت نگهداری و تعمیر)
در نظر دارد درخصوص ساخت تعداد  21دستگاه شاسی دوم با مشخصات زیر جهت خودروهای ایویكو از طریق مناقصه دومرحله ای (مرحله اول
مورخه  )1400/2/1برگزار نماید.
 -1ضخامت ورق  ST 52*10ا كسین اهواز پشت فابریك
 -2پیچ و مهره وارداتی  10/9قفلی فوالدی
 -3ورق ا كسین  ST 52اهواز با ضخامت  20میلیمتر
 -4رنگ و آستر پلی اورتان و آستر زینگریچ
تاریخ چاپ آ گهی روزنامه محلی نوبت اول 1400/1/18
تاریخ چاپ آ گهی روزنامه كثیراالنتشار نوبت دوم 1400/1/19
تاریخ تسلیم پیشنهادات تا ساعت  9صبح روز 1400/2/1
تاریخ و مكان برگزاری مناقصه :روز چهارشنبه  1400/2/1شهرستان دزفول ابتدای جاده اندیمشك جنب پل هوایی آزادگان ف آماد و پش م ج غ نزاجا
(مدیریت نگهداری و تعمیر)
ضمنا هزینه چاپ آ گهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
جهت كسب اطالعات بیشتر با این شماره تماس حاصل فرمایید .تلفن  0614 2420756همراه 09147201851
تاریخ انتشار 1400/1/19
خ ش 1400/1/19

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه جنوب غرب نزاجا دزفول

آ گهی مزایده عمومی اجاره پاركینگ
نوبت اول

سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری نظرآباد ،به استناد مصوبه شماره  23/64مورخ  1400/1/16هیات مدیره
سازماندر نظرداردمجموعهپاركینگعمومیخودواقعدر خیابانقوچحصار جنبجایگاهسیانجیرابهصورت
اجارهبرایمدتیكسالاز طریقمزایدهعمومیبهباالترینقیمتپیشنهادیاجارهدهد.لذااز متقاضیاندعوت
می شود جهت بازدید محل و دریافت اوراق شركت در مزایده و كسب اطالعات بیشتر به واحد امور مالی سازمان به
آدرس :كیلومتر  85اتوبان تهران قزوین ،شهرستان نظرآباد ،خیابان آیت اله خامنهای (خیابان تهران) – گلستان
 14مراجعه نموده و جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  026-45352992 -45363273تماس
حاصل نمائید .آخرین مهلت تحویل اوراق مزایده روز چهارشنبه مورخ  1400/2/8و زمان بازگشایی پیشنهادات
روز پنجشنبه تاریخ  1400/2/9می باشد  .بدیهی است سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول نزد
سازمان باقی خواهد ماند و هزینه چاپ آ گهی و كارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد .ضمنا سازمان در رد یا
قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/19
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/26
خ ش 1400/1/19

سیدعنایت صادقیان – سرپرست سازمان

