تیترها
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حجتاالسالمعلیعسکری،نماینده
پیشینمشهدومشاوروزیرآموزشوپرورش:

:
جمهوریت در سپهر
اندیشه امام روحهللا

حسینعلیشهریاری
رئیسکمیسیونبهداشتو درمانمجلس:

زمان توافق هستهای
فرا رسیده است؟

3
ابهامات مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی

چالشهایمصوبه

پ
رون
ده

حنیف غفاری

اگرتوافقمیخواهید
خوب گوشکنید!

ایراناز مواضعخوددر
مذا کراتعقبنشینینمیکند
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همچنانباقی

سیاهکلی
نمایندهمردمقزویندرمجلس:

مصوباتسفرهایاستانی
رئیسجمهور بایداجراییشود

آخرین اخبار مذاکرات وین بررسی شد

تغییراتکنکوری

3

سرمقاله

www.resalat-news.com

مذا کراتبرسررفعتحریمهایضدایرانیدروین
واردفازسرنوشتسازومهمیشدهاست.ازسوی
دیگر،غرببههمانتا کتیک همیشگیخودبر
اساستالشبرایاحاطهفرامتنمذا کراتوینبر
متنآنپایبنداست.اظهاراتسلبی«لیزتراس»
وزیر خارجه انگلیس یا «ژان ایو لودریان» وزیر
خارجه فرانس����ه در خصوص روند مذا کرات به
وضوحنشانمیدهد کهبازیگرانغربیاز آنچه
در جری����انمذا ک����راتمی گ����ذردرضایتدرونی
ندارند!البتهاز ابتدانیزمولفهایبهنامرضایت
طرف غربی ( آن هم در پروسه رفع تحریم های
ضد ایرانی ) برای نظام و کشورمان موضوعیتی
نداشته است!
غ����رباز ی����کطرفبررویتوافقدر وینمتمرکز
ش����ده اس����ت زی����را تکمیل اض��ل�اع و مولفه های
«اس����تراتژیمقاومتفعال»شدیداآنرانگران
ساختهوفراتراز آن،استراتژی«فشار حدا کثری
علیه ایران» را نیز نا کام گذاشته است.
از س����وی دیگر ،واش����نگتن و تروئیکای اروپایی
دریافته اند که بازگش����ت به برجام ،یک «بازی
تا کتیک����ی»نیس����ت،بلک����هعینی����تیافت����نآن
مس����تلزمتحق����قبایس����تههای����یاس����ت ک����هدر
تع����ارضب����انقش����هراهاولیه آنهاس����ت.بایدنو
ش����رکایاروپای����یآنا کنونب����هوضوحدریافته
اند کهایده بازگش����تپوچآنهابهتوافقهس����ته
ای  ،آن هم به گونه ای که رفع تحریم های ضد
ایرانیاتفاقنیفتددیگرباشکستمواجهشده
است .ا گر بازیگران غربی واقعا به دنبال توافق
با ایران می باشند ،بهتر است دو نکته اساسی
را مورد توجه قرار دهند:
نکتهنخستاینکهامریکاواروپائیانمسیرتوافق
هستهایومسیررفعتحریمهایضدایرانیرابه
خوبیمیدانندودرطولمذا کراتاخیرملزومات
وبایستههایتوافقورفعتحریمهایضدایرانی
به خوبی از تیم مذا کره کننده هسته ای کشور
خطاببهاعضای4+1تشریحشدهاست.آنچه
در حالحاضراصالتداردبحثتصمیمواقعی
غربجهتاحیایبرجامویاعدماحیایبرجام
است.پس بهتر است زمان را بیش از این فدای
تصمیم گیری نهایی خود نکنند.
نکتهدوماینکه"«برجامتعهدمحور»رسماوعمال
بهتاریخپیوستهوا کنونزمانآنرسیدهاستتا
«برجام تضمین محور» جایگزین آن شود.

@ Resalatplus

گیالن؛ نگین سبز گردشگری و تجارت
رئیس جمهور در پانزدهمین سفر استانی خود بر توسعه ظرفیت بنادر و بهبود جاذبههای گردشگری گیالن تأکید کرد

یکیازجلوههایدولتسیدابراهیمرئیسی کهدر کارزارانتخاباتینیزبه
آنتا کیدداشتووعدهعملی کردنآنراداده«،مردمیبودن»است،
از جملهمصادیقمردمیبودننیزحضور در بینمردمو کم کردنفاصله
باآنهاست؛موضوعی کهدر دولتپیشیننهتنهامردمبلکهوزرانیزاز آن
بهرهاینداشتنوحتیوزیروقتآموزشوپرورشبهدلیلندادنوقتصرفا

 ۱۰دقیقهای رئیس قوه مجریه برای دیدار و طر ح مشکالت نظام
آموزشی ،استعفا داد! دولت فعلی طی  6ماه گذشته  ۱۵سفر استانی
داشته که دلیلی بر پایبندی به وعده مردمی بودن حداقل در این
مدت کوتاه است و طبعا قضاوت درباره پایبندی کامل به این وعده
مستلزم گذر زمان است .البته میان مردم رفتن مسئوالن و شنیدن

بیواسطه حرف آنها نه یک اختیار و لطف ،بلکه یک وظیفه و الزام
قبول مسئولیت در نظام اسالمی است چه آنکه امیرالمؤمنین (ع) در
فرمان بسیار ّ
مهم حکومتیشان به مالکاشتر میفرمایند «از مردم
در ّ
مدتزمان طوالنی غایب نباش» .بنابراین رابطه حا کم و مردم در
نظام اسالمی ،یک رابطه برادرانه است.
2
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کمیسیون تلفیق منتظر برنامه مکتوب دولت
برای حذف ارز دولتی است

چندصداییدرحذفو

ابقایارز 4200تومانی
4

بازی خطرناک دولت جانسون در وین

شانتاژ برجامی انگلیسی ها
9
قرنهااستثمارسیاهانآفریقایی باعثایجاد
زلزلههایپیدرپیدرآمریکاشدهکهکتاب
«سگسفید»حکایتگریکیازآنهاست

سیاهوسفید
یکنزاعبیپایان
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فراخوان ارزیابی کیفی خدمات مشاوره
امور  PMو نظارت بر تعمیر و نگهداری ابنیه ،تأسیسات برقی ،مکانیکی ،آب و فاضالب ،تأسیسات تهویه و

برودتی ،سیستمهای اعالم و اطفاء حریق بنادر آبادان (آبادان ،چوئبده و اروندکنار)
مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره امور  PMو نظارت بر تعمیر و نگهداری ابنیه،
تأسیساتبرقی،مکانیکی،آبوفاضالب،تأسیساتتهویهوبرودتی،سیستمهایاعالموحریقبنادر آبادان(آبادان،چوئبده
واروندکنار)بهشماره۲۰۰۰۰۰۱۳۹۶۰۰۰۰۲۰رااز طریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزار نماید .کلیهمراحلبرگزاریفراخوان
از دریافتوتحویلاسنادفراخوانتاتهیهفهرستمشاوراندارایصالحیت،ارسالدرخواستپیشنهاد()RFPارائهپیشنهاد
مشاوران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان درسامانه ،تاریخ  1400/11/06می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان :ساعت  17:00روز پنجشنبه تاریخ 1400/11/14
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان :ساعت  09:00روز شنبه تاریخ 1400/11/30
زمان بازگشایی پا کتهای ارزیابی کیفی :ساعت  09:30روز شنبه تاریخ 1400/11/30
تاریخ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ :ساعت  10:00روز دوشنبه تاریخ 1400/11/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتهای الف:
آدرس :آبادان خیابان امام خمینی (ره) و تلفن 06153244000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه  www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفایل تأمین کننده
 /مناقصه گر" موجود است.

مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

آ گهی مناقصه عمومی
پروژه های شهرداری باقرشهر (نوبت دوم)
شهرداری باقرشهر به استناد مجوز شماره  1400/01/49236مورخه  1400/10/27جانشین محترم شورای اسالمی باقرشهر در نظر دارد
عملیات پروژه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط وا گذار نماید .لذا از اشخاص حقوقی دعوت میشود جهت دریافت اسناد به سامانه
ستاد ایران به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
مهلت ز ما نی د ر یا فت ا سنا د  :ا ز سا عت  1 0ر و ز شنبه  1 4 0 0 /1 1 /9تا سا عت  1 9ر و ز پنجشنبه مو ر خه 1 4 0 0 /1 1 /1 4
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از ساعت  19روز پنجشنبه  1400/11/14لغایت تا ساعت  10روز شنبه مورخه 1400/11/23
زمان بازگشایی اسناد ساعت  14روز یکشنبه 1400/11/24
ارائه پا کت اصل :اصل ضمانت نامه یا فیش واریزی ( %5سپرده شرکت در مناقصه) قبل از زمان بازگشایی الزامی است.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتهای الف :جاده قدیم تهران قم روبروی
شهرسنگ شهرداری باقرشهر امور مالی واحد امور قراردادها شماره تماس  55203710داخلی  327اطالعات تماس سامانه ستاد جهت
انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام88969737-85193768 :
ردیف

نام پروژه

برآورد ریالی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

رتبه

شماره مناقصه در سامانه ستاد

1

حفظ و نگهداری فضای سبز
باقرشهر

 98/000/000/000ریال

 4/600/000/000ریال

کشاورزی 1یا  2یا 3
صالحیت اداره کار و رفاه اجتماعی

20000090592000026

تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/2 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/11/9 :
خ.ش 1400/11/2
م الف 3567

محسن قضاتلو-شهردار باقرشهر

