
سرمایه های ملی در پیچ و خم آدرس های غلط
تاراج دارایی ملت 
به اسم مشارکت 
عمومی- خصوصی

تبانی فرهنگی سعودی 
با صهیونیست ها علیه 

فلسطین 

نسل جوان و انبوهی از 
 پرسش های بی پاسخ 

دوران معاصر!؟
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صفحه 6

عربستان با شبکه های تلویزیونی برای 
اجرای معامله قرن دست و پا می زند 

»چالش قانون« مجموعه مصوبات 
شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، 

نقد و بررسی )22( میکند:

هشدار احمد توکلی درباره خصوصی 
سازی پرحاشیه:

صفحه 3

سیاس��تگذاری عموم��ی و طراح��ی برنامه ه��ای 
راهب��ردی بلن��د م��دت از مهمتری��ن مولفه ها و 
کارکردهای دولتهاست که در حوزه های سیاسی، 
اقتصای، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیره صورت 
می گیرد. در این میان دولت هایی موفق تر خواهند 
بود که بتوانند راهبردی منطقی تر و منسجم تر بر 
اس��اس شرایط داخلی کشور و معادالت منطقه ای 
و جهانی ترس��یم و به اجرا در آورند. در این میان 
برخی دولتها و ساختارهای بویژه ساختارهایی که 
ادعای برتر بودن جهانی را س��ر می دهند به دنبال 
ترسیم و حتی تحمیل دیدگاه ها و سیاست هایشان 
به س��ایر کش��ورها هس��تند که در قالب مکاتب 
فکری و یا نس��خه نویسی اندیش��کده ها بویژه در 
حوزه اقتصاد سیاسی صورت می گیرد. نمود عینی 
این رویک��رد را در قالب تفکرات نئولیبرالیس��تی 
می توان مش��اهده کرد که برخی، افرادی همچون 
تاچر نخست وزیر انگلیس و ریگان رئیس جمهور 
آمریکا را از مجریان نئولیبرالیسم می نامند. مروری 
بر رفتار این افراد بوی��ژه در حوزه اقتصادی جای 
تامل دارد. اصلی ترین کارکرد تاچر در حوزه جامعه 
شناسی، تقویت طبقه اشراف و خرد کردن قدرت 
سندیکا ها و اتحادیه های کارگری بود بگونه ای که 
عمال آنها در برابر مش��ت آهنین تاچر قدرت خود 
را از دست دادند. سیاست های تاچر چنان بود که 
ب��ا اعالم خبر مرگ وی در جامعه سیاس��تمداران 
و س��ران کارتل های اقتصادی پیام های تس��لیت 
صادر می کردند ع��ده ای در خیابان های انگلیس 
به جشن و پایکوبی پرداخته و شعار می دادند شاد 

باشید تاچر مرد
سیاست های تاچر مستلزم برخورد با اتحادیه های 
کارگری، حمله به همه  انواع همبستگی اجتماعی، 
برچیدن تعهدات رفاهی دولت، خصوصی س��ازی 

موسسات دولتی، کاهش مالیات طبقات باال بود.
تاچ��ر برای جبران کس��ری بودجه و عملی کردن 
وعده ه��ای خود در مورد کوچك س��ازی دولت، 
سیاست خصوصی سازی، کاهش اعتبارات بخش 
های عمومی و رفاه��ی را آغاز کرد.او با رویکردی 

درسی از تاریخ 
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قاسم  غفوری

15 میلیون کودک آمریکایی در فقر هستند

س��ناتور ایالت ورمونت آمریکا گفت که 15 میلیون کودک در این کشور 
در فقر به س��ر می برند و حدود نیم میلیون انس��ان در این کش��ور نیز در 

خیابان می خوابند. »برنی س��ندرز« س��ناتور ایالت ورمونت در پیامی در 
توئیتر، به وضعیت بی خانمان ها و فقر در این کش��ور اعتراض کرد.سندرز 
در این پیام توئیتری نوش��ت: »حدود نیم میلیون انسان )در آمریکا( در 
خیابان ه��ا می خوابند و پانزده میلیون کودک نیز در فقر به س��ر می برند 
و یك س��وم آمریکایی ها نیز مراقبت های بهداشتی کافی ندارند«.سندرز 
اضافه کرد: »از دید من، انس��ان بودن به معنای این اس��ت که شما حق 
دارید که یك سقف باالی سرتان، دکتر و معیارهای یك زندگی با عزت 
را داشته باشید«. این سناتور آمریکایی چند روز پیش نیز با اشاره به این 
موضوع که مردم آمریکا به دلیل نداش��تن هزینه رفتن به بیمارس��تان ها 
ج��ان خود را از دس��ت می دهند، گفت: »امروز )م��ردم آمریکا( در حال 
مرگ هستند و با وجود آنکه می دانند بیمار هستند اما به دلیل نداشتن 
اس��تطاعت پرداخت هزینه ها، به بیمارسنان نمی روند« این سناتور ایالت 
ورمونت در ادامه نوش��ت: »این رسوایی بین المللی است. ما باید مراقبت 

درمانی را به حق تبدیل کنیم.«

نتایج اولیه تست های 
پالسمای کرونا مثبت اعالم 

شد
رئی��س کمیت��ه علمی کرون��ا گفت: نتای��ج اولیه 
تست های پالسمای کرونا مثبت اعالم و قرار شد 
مجوز صادرات برای تس��ت های االیزا صادر شود 
تا کش��ورهای دیگر ه��م بتوانند از این تس��ت ها 

استفاده کنند.
مصطف��ی قانعی رئیس کمیته علمی کرونا و دبیر 
ستاد توس��عه زیس��ت فناوری ریاست جمهوری 
درب��اره روند مراحل تحقیق��ات کرونا که قرار بود 
ای��ن هفته در کمیت��ه علمی مورد بررس��ی قرار 

بگیرد، گفت: در بررسی ها بر روی موضوع پالسما 
بحث شد که نتایج اولیه آن مثبت اعالم شد و قرار 
بر این شد که مطالعات دقیقی روی اثربخشی آن 
صورت گیرد و به مرحله تکمیلی برسد. وی افزود: 
قرار شد مطالعه بر روی داوری فاوی پیراویر تمام 
ش��ود و پزش��کان حق تجویز نداش��ته باشند و با 

توجه به نتایج فقط به تحقیق بپردازند. 
رئیس کمیته علمی کرونا ادامه داد: نتایج تست ها 
مطرح شد و قرار شد مجوز صادرات برای تست های 
االیزا صادر شود  تا کشورهای دیگر هم بتوانند از 
این تست ها استفاده کنند.  قانعی در پایان گفت:  
قرار ش��د آموزش های وسیعی برای همه  گذاشته 
شود تا عوارض ناشی از بیماری تبادل شود و همه 

از آن استفاده کنند.  فارس
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آگهى تجدید مناقصه عمومى (دو مرحله اى)
99/162 -06 

روابط عمومى شرکت توزیع نیروى برق غرب مازندران

دوم
ت 
نوب

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروى برق غرب مازندران
موضوع مناقصه: خرید انواع کابل به شرح جدول زیر مى باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه تعدادواحدشرح کاالردیف
(فرآیند  ارجاع کار) به ریال

21000مترهادى روکش دار cc آلومینیومى1

98/035/000 100مترکابل مسى2

1400مترکابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم 70 × 33
 

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه:
تدارکات  سامانه  به  مناقصه  اسناد  دریافت  منظور  به   99/2/13 مورخ  روز شنبه  لغایت   99/2/8 مورخ  دوشنبه  روز  از  توانند  مى  داوطلبان 

الکترونیکى دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه نمایند.
بابت خرید اسناد مناقصه در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر (شماره  مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبلغ 545/000 ریال 

0101853765005) بانک صادرات (کد2008)
نوع  تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به شرح زیر مى باشد:

- ضمانت نامه بانکى حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید براى سه ماه دیگر
- اصل فیش واریز وجه به حساب 4001123707145497 به نام حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت توزیع نیروى برق غرب مازندران نزد بانک 

مرکزى جمهورى اسالمى ایران
- ضمانتنامه هاى صادره توسط موسسات بیمه گر داراى مجوز الزم براى فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوى بیمه مرکزى ایران 

تاریخ بارگزارى پاکات مناقصه:
روز دوشنبه مورخ 99/02/29 (تا ساعت 8 صبح)

تاریخ گشایش پاکات مناقصه: زمان بازگشایى ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/02/29 در محل ستاد شرکت دفتر معاون برنامه ریزى و 
مهندسى.

سایر موارد:
- هزینه آگهى هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار مى باشد.

- به پیشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش ، و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مى شود مطلقا ترتیب اثر 
داده نمى شود.

- محل تامین منابع: اعتبار خرید فوق از محل منابع عمومى مى باشد.
- سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شناسه آگهى : 825518

آگهى مزایده فروش زمین 

رفیع محسنى - شهردار هیر

سوم
ت 
نوب

شهردارى هیر به استناد مجوز شماره 79 مورخ 98/10/30 شوراى اسالمى شهر هیر در نظر دارد نسبت به فروش 2 قطعه زمین با کاربرى تجارى مسکونى اقدام 
نماید . 

شرکت کنندگان میتوانند با توجه به شرایط ذیل پیشنهاد خود را به انضمام فیش واریز نقدى به حساب جارى شماره 3100002822009 نزد بانک ملى (سیبا) و یا ضمانت 
نامه بانکى معتبر در پاکت جداگانه الك و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) گذاشته و همه پاکت ها را در لفاف تحویلى و بصورت الك 

شده قرار داده و ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهى به دبیرخانه شهردارى هیر تحویل و رسید اخذ نمایند . 
شرایط شرکت در مزایده :

* قیمت کارشناسى به شرح جدول زیر میباشد .
* شهردارى در رد یا قبولى هر یک از پیشنهادها مختار است . 

* تمامى هزینه هاى آگهى و کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردد بعهده برنده مزایده خواهد بود . 
* به پیشنهادهایى که فاقد سپرده و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

* برنده مزایده موظف است ظرف مدت 7 روز پس از اعالم کتبى شهردارى جهت پرداخت بهاء زمین به شهردارى مراجعه نماید ، در غیر اینصورت سپرده واریزى 
شرکت در مزایده به نفع شهردارى ضبط خواهد شد . 

* بهاى آماده سازى قطعات بعهده متقاضیان خواهد بود . 
* قرارداد واگذارى زمین هاى مورد نظر پس از تصویه حساب کامل به خریدار تحویل داده خواهد شد و خریدار پس از طى نمودن مراحل ثبتى اقدام به اخذ سند 

مالکیت به نام خود خواهد نمود . 
* سپرده برندگان اول ، دوم و سوم در صورت انصراف به نفع شهردارى ضبط خواهد شد . 

* شرکت کنندگان میتوانند در وقت ادارى با مراجعه به واحد فنى شهردارى تمامى اسناد مزایده را با پرداخت هزینه مربوطه اخذ نمایند . 
* فروش قطعات بصورت نقدى بوده و قابل تهاتر با بدهى نخواهد بود .                                          

   «ارقام به ریال»

شماره : 337

شماره قطعهمساحتنوع کاربرىقیمت پایهمیزان سپردهآدرس

29/807تجارى44/700/000894/000/000خیابان تعاونى

قطعه پور فتاح104/80مسکونى31/440/000628/800/000محله بازار

سیاست روز اما و اگرهای الیحه مشارکت عمومی – خصوصی را بررسی می کند؛

اوج گیری اختالف در اردوگاه اصالح طلبان
نگاهی به تحوالت تازه در جریان اصالحات 

امیر سرتیپ حیدری: 
۸۰هزار نفر از نیرو های ارتش در 
صف مدافعان سالمت هستند
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وزیر دفاع: 
باید برابر تهدیدات نوظهور 

آماده باشیم 
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