
طغیان سراسری علیه نژادپرستی سرمایه داری 
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از نامه سال 72 خود 
به رهبر انقالب درباره 

مرحوم هاشمی

مهندسی نظام كنترل و 
نظارت بر قوانین فسادآور 

اداری و اقتصادی!؟

خانه گران نخرید 
تا ارزان شود 
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وزیر راه و شهرسازی؛

»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات 
انجام شده پیرامون فساد اداری و 

اقتصادی را معرفی می کند:
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رئیس سابق سازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

قاچاق را باید در وزارتخانه ها جست وجو 
کرد نه دوش کولبر
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بح��ران کرون��ا و ناتوان��ی دولت در مقابل��ه با این 
بحران، در کنار بهره گیری از قوای س��رکوب علیه 
اعتراض ه��ای مردمی به س��اختار س��رمایه داری 
نژادپرست حاکم بر ایاالت متحده در حالی فضای 
سیاسی آمریکا را به چالش کشیده که گویا مساله 
ایران ب��رای دولتمردان آمریکا چنان اهمیتی دارد 
که همچن��ان در اولویت های گفتاری و عملی آنها 
ق��رار دارد. این ام را در رفتارهای گفتاری و عملی 

دولتمردان آمریکا می توان مشاهده کرد. 
در ح��وزه گفت��اری برایان هوک مس��ئول اصلی 
تحریم های آمریکا علیه ایران از اس��تمرار فشارها 
و تحریم ه��ا می گوید و خواس��تار رویک��رد ایران 
به مذاکره می ش��ود. ترامپ نیز ک��ه از آزادی تبعه 
آمریکای��ی بازداش��تی در ای��ران ذوق زده اس��ت 
خواستار تغییر رویکردی ایرانیان و آمدن آنها پای 
میز مذاکره شده است؛ هر چند که وی تاکید دارد 
در ماهیت تحریم ها تغییری ایجاد نخواهد شد. اما 
در حوزه عملی نیز از یک سو پیش از انتشار گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های 
هسته ای ایران، فضای رسانه ای ضدایرانی از سوی 
آمریکا ایجاد و تالش گردیده تا ایران متهم به نقض 
تعهدات برجامی و هسته ای شود. ادعایی که البته 
گزارش آژانس مبنی بر همکاری همه جانبه ایران 
با آژانس، تبلیغاتی بودن آن را آش��کار س��اخت. از 
سوی دیگر نماینده آمریکا در سازمان ملل از ارائه 
پیش نویس��ن تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران 
در ش��ورای امنیت خبر داد. اقدامی که البته مغایر 
با برجام و قطعنامه 2231 است که پاییز امسال را 
پایان تحریم های تسلیحاتی ایران عنوان کرده اند.

مجموع این اقدامات در برخی محافل رسانه ای و 
سیاسی درون کشور این بحث را ایجاد کرده است 
که در شرایط کرونایی کشور و چالشهای اقتصادی 
و اجتماع��ی آن و افزایش گرانی و تورم و در حالی 
که آمریکا به تش��دید فش��ارها روی آورده اس��ت، 
راهکار مطلوب رویکرد به مذاکره با آمریکاس��ت و 
حت��ی می توان از فرصت نی��از ترامپ به مذاکره با 
ایران برای انتخابات برای امتیازگیری بهره گرفت. 
برخی نی��ز بر این دیدگاه هس��تند که با توجه به 
شرایط داخلی آمریکا، نتیجه انتخابات آینده آمریکا 
معلوم نیس��ت و لذا بهتر اس��ت پیش زمینه های 
مذاکره را فراهم و اص��ل مذاکرات به دولت آینده 
آمریکا موکول شود. مجموع این مباحث با محوریت 
مذاکره ب��ا آمریکا به عنوان راه��کار برون رفت از 
چالش��های ح��ال و  آینده کش��ور در حالی مطرح 
می شود که نتیجه انتخابات آمریکا یکی از دو گزینه 
ترامپ و یا جو بایدن خواهد بود. ترامپ که کارنامه 
اش آش��کار اس��ت و بایدن نیز که در مقام معاون 
اوباما رئیس جمهور اس��بق آمریکا همواره بر اصل 
رفتارهای ضدایرانی تاکید داشته و در عمل تفاوتی 
با ترامپ ن��دارد و صرفا نوع تاکتیک وی با ترامپ 
تفاوت دارد و معموال از قالب قدت نرم و هوشمند 
برای اهداف ضدایرانی اس��تفاده می کند. فراموش 
نمی ت��وان کرد که اوباما با معاونت بایدن هیچ یک 
از تحریم ه��ای ضدایرانی را لغو نکردند و به تمدید 
آنها حتی پس از برجام پرداختند. بنابراین می توان 
از هم اکنون نتیجه گرفت که تغییری در س��اختار 
آمریکا ایجاد نخواهد شد و روند گذشته ضد ایرانی 
همچنان ادامه خواهد داشت خواه با ترامپ و خواه 
با بایدن.  با توجه به این ش��رایط این سوال مطرح 
است که راهکار حل چالشهای کشور چیست و آیا 
جایگزینی به جای چشم داشت به مذاکره با آمریکا 
وجود دارد؟ پاس��خ را در یک جمله می توان داد و 
آن اینکه مهمترین مولفه اصالح ساختار اقتصادی 
کش��ور اس��ت که محور آن را نیز مقابله هوشمند، 
مثمر و قاطع با فساد به عنوان اصلی ترین مطالبه 
م��ردم در کنار رهاس��ازی اقتص��اد از رانت نفت و 
اقتص��اد نفتی و ایجاد زمینه ه��ای الزم برای روان 
س��ازی قوانین و فرآیندهای موثر در ایجاد و رونق 
کسب و کار است. این امر محقق نخواهد شد مگر 
آنکه از دل بستن به انتخابات آمریکا و تصور مذاکره 
خودداری کرد و در مس��یر واقعی اقتصاد مقاومتی 
در چارچوب مدیریت جهادی گام برداشت. اقتصاد 
و مدیریتی که در دوران کرونا توانایی تحقق آن به 
اثبات رس��ید و می توان آن را در تمام ابعاد اداره و 

حل مشکالت به کار گرفت. 

دل کندن از انتخابات 
ریاست جمهوری

خ���ب���ر

سرمقاله

تداوم اعتراض ها  به نقض سیستماتیک حقوق سیاه پوستان توسط ساختار حاکم بر آمریکا 
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ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

کمک کنین تا قد قلک محک به 
هزینه دارو برسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 

مدنی در بازدید از طرح های بنیاد برکت در نهبندان خبر داد:  

10 هزار و 500 شغل جدید برکت در خراسان جنوبی

مدیرعام��ل بنی��اد برکت س��تاد اجرایی فرمان ام��ام از راه اندازی 10 هزار و 500 ش��غل جدید در 
اس��تان خراس��ان جنوبی خبر داد. امیرحس��ین مدنی در حاش��یه بازدید از طرح های اشتغال زایی 
و پروژه ه��ای عمرانی برکت در شهرس��تان نهبندان ب��ا اعالم این خبر افزود: بنیاد برکت امس��ال 
راه اندازی 3500 طرح اش��تغال زایی اجتماع محور را در اس��تان خراسان جنوبی هدف گذاری کرده 
اس��ت که ایجاد کس��ب و کارهای خرد و خانگی برای 10 هزار و 500 نفر را در پی خواهد داشت.  
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، 424 روس��تا و 11 شهرستان نهبندان، سربیشه، بیرجند، درمیان، 
خوسف، طبس، قائنات، زیرکوه، بشرویه، فردوس و سرایان در استان خراسان جنوبی تحت پوشش 

فعالیت های اشتغال زایی و عمرانی این بنیاد قرار دارند.
مدنی با اش��اره به فعالیت 28 مجری و تس��هیل گر در اس��تان خراس��ان جنوبی گفت: تا به امروز 
1470 طرح اش��تغال زایی برکت در مناطق محروم اس��تان به بهره برداری رس��یده که باعث فراهم 
آمدن 4410 ش��غل مس��تقیم و غیرمستقیم شده اس��ت. وی اعتبار صرف شده برای 4410 شغل 
برکت در س��ال گذش��ته را 1437 میلیارد ریال اعالم کرد و اظهار داش��ت: همچنین 1259 طرح 
اش��تغال زایی دیگر در استان خراسان جنوبی در ش��رف راه اندازی است. مدیرعامل بنیاد برکت در 
تش��ریح اقدامات این بنیاد در شهرس��تان نهبندان نیز گفت: 6 مجری و تسهیل گر بنیاد تا به امروز 
400 طرح اش��تغال زایی در نهبندان را با اعتباری بالغ بر 392 میلیارد ریال به طور کامل عملیاتی 
کرده اند که باعث ایجاد فرصت های کس��ب و کار برای 1200 متقاضی ش��ده اس��ت. مدنی افزود: 
همچنین برای سال جاری نیز ایجاد 580 طرح اشتغال زایی اجتماع محور در نهبندان هدف گذاری 
ش��ده اس��ت که راه اندازی نزدیک به 1750 ش��غل را به دنبال خواهد داشت. وی درباره طرح های 
عمرانی و زیربنایی برکت در شهرس��تان نهبندان هم توضیح داد: 60 پروژه ش��امل 29 مدرسه، 7 
مرکز فرهنگی مذهبی، 4 مرکز بهداش��تی درمانی، 16 طرح آب رس��انی، 3 طرح راه س��ازی و یک 
مجموعه ورزشی در نهبندان با اعتباری بالغ بر 146 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده یا در حال 
ساخت است. مدیرعامل بنیاد برکت خاطرنشان کرد: شهرستان نهبندان از جمله مناطق محروم و 
کم تر برخوردار اس��تان خراسان جنوبی به شمار می رود و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام تا به 
امروز با اجرای طرح های اش��تغال زایی، عمرانی و عمومی در این شهرس��تان مرزی و محروم، نقش 
مهم و مؤثری را در محرومیت زدایی از این منطقه و توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی س��اکنان 

آن ایفا نموده است.
مدنی با اش��اره به دیدارش با محمدصادق معتمدیان، اس��تاندار خراس��ان جنوبی نیز گفت: در این 
جلس��ه، گزارش��ی از فعالیت ها و اقدامات بنیاد برکت و روند پیش��رفت طرح های اش��تغال زایی و 
زیربنایی بنیاد در اس��تان ارائه ش��د. اس��تاندار نیز ضم��ن قدردانی از این اقدام��ات، بر همکاری و 

همراهی تمامی داستگاه های اجرایی استان با بنیاد تاکید کرد.

توضیحات »آشنا« درباره شکایت نهاد ریاست جمهوری از 
»ابوالقاسم طالبی«

در حالی روحانی همواره بر آزادی بیان و نقد دولت وی تاکید دارد که مشاور رئیس جمهور چرایی 
شکایت نهاد ریاست جمهوری از ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما را تشریح کرد.

در ادامه مباحث مطرح ش��ده در باب ش��کایت های دولت از منتقدانش باش��گاه خبرنگاران جوان 
آورده،  حس��ام الدین آش��نا، مشاور رئیس جمهور با اشاره به چرایی شکایت نهاد ریاست جمهوری 
از ابوالقاس��م طالبی کارگردان س��ینما اظهار کرد: آقای ابوالقاس��م طالبی فیلم های سینمایی خود 
را به طور طبیعی با حمایت و پش��تیبانی در نهاد های مش��خصی ساخته است، این نهاد ها هیچگاه 
اجازه ندادند این فیلمس��از در مقابل فیلم هایش مورد پرس��ش جدی افکار عمومی یا پژوهشگران 

تاریخی قرار گیرد.
مش��اور رئیس جمهور گفت: در این فقره جدید هم ش��اید س��فارش دهندگان، حامیان و راهبران 
مش��کالت س��ر راه وی را به خوبی مرتفع خواهند کرد. ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما از طریق 
انتش��ار پس��تی در توئیتر خبر از احضار خود به دادگاه داده بود. او گفته بود با شکایت نهاد ریاست 

جمهوری و به اتهام تهمت و تشویش افکار عمومی به دادگاه احضار شده است. 
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فراخوان مزایده عمومى 

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى

دوم
ت 
نوب

–

 www.setadiran.ir 

«پیام ایمنى: احتیاط در رانندگى نشانه عالقه شما به جان خود و دیگران است.»

– –

b

–

– –

تجدید مناقصه عمومى یک  مرحله اى 
با ارزیابى کیفى 

به شماره آگهى 98.46 شرکت آب و فاضالب 
جنوبغربى استان تهران 

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران به نمایندگى از آب و فاضالب استان تهران در 
نظر دارد مناقصه مطابق با جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)  
پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه   . نماید  برگزار 
به  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایى  و  گران  مناقصه 
آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99.03.18 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  99.03.18  الى 99.03.21 ساعت 
19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99.04.03
زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 99.04.04 (در ذیحسابى آبفاى استان تهران) 

مى باشد. 
مدت پیمان : شش ماه شمسى مى باشد . 

مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
(ره)  امام خمینى  بلوار   ، واوان  ، شهرك  ، کیلومتر 22 جاده ساوه  : آدرس- تهران  پاکات  ارائه  و 
پستى:  کد  به  -دبیرخانه  تهران  استان  جنوبغربى  آبفاى  ستادى  حوزه  انتظامى  نیروى  روبروى 

3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934

دفتر ثبت نام : 88969737  .
ارائه اصل گواهى  و  دارا بودن رتبه 5 رشته آب و سابقه کارهاى مشابه و ثبت در سامانه ساجار 
نامه صالحیت ایمنى صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعى براى کلیه شرکت کنندگان الزامى 

مى باشد. 

http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات
swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران

www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

شماره فراخوان موضوع مناقصه ردیف 
مبلغ برآورد اولیه
( ریال )  

تضمین   مبلغ 
(ریال ) 

1

تهیه لوله و اجراى عملیات 
آب  توزیع  شبکه  اصالح 
پوشش  تحت  شهرهاى 
فاضالب  و  آب  شرکت 
به  تهران  استان  جنوبغربى 
اجراى  و  لوازم  تهیه  همراه 
انشعابات آب (بخش اول)

 209905013900001428,082,606,8651,404,140,000

ونا را اینگونه نمی توان شکست داد کر
مقامات دولتی دست روی دست نگذارند 

روحانی: 

بسته های حمایت معیشتی تا 
پایان سال ادامه دارد

2


