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دشمن دست از پا خطا کند
موشکهاي ما بر سر آنها
فرود ميآيد
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ارزشي براي حرف هاي
بي ادبانه آمريكايي ها
قائلنيستيم

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

صفحه3
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اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ملت ايران،مرعوب تهديدات آمريكا نمي شود

مصباحي مقدم :تهديدات
محسن رضايي :ملت در  22بهمن
پاسخ محكمي به دولت آمريكا مي دهد آمريكا بلوف سياسي است

واليتي :مواضع ت رامپ نمي تواند
آمريكا را از ورشكستگي نجات دهد

حاج يبابايي:

بين گزارش بودجه اي دولت
و ديوان محاسبات پنج هزار
ميليارد تومان اختالف است

آقامحمدي :اگر محکم با ت رامپ
فيروزآبادي :آمريكا ابزاري ب راي
اعمال تهديداتش عليه اي ران ندارد برخورد شود به عقب بازخواهد گشت
صفحه2

کپي برداري ترامپ از اوباما؛

نسل جديد انقالبيها در تکرار تاريخ

»

دکتر حامد حاجيحيدري
hajiheidari@PhiloSociology.ir
قضيه:
وقتي «ترزا مي» همراه با «دونالد ترامپ» ،در مصاحبه مطبوعاتي
شرکت کرد ،يک نحوي از تکرار تاريخ ،جلب نظر مينمود؛ اين که چقدر
اين دو ،به زوج ياغي و آشوبگر دهه  ،1980يعني «مارگارت تاچر» و
«رونالد ريگان» شبيه هستند .گويا تاريخ تکرار شده است .سنخي از
نو محافظهکاري سبکسر که به قول خودشان «سگهاي وحشي» را
در اطراف ميپراکنند ،تا از آشفتهبازار جهان تغذيه کنند .و از قضا از
اين بابت هم تکرار تاريخ هستند که هر دو ،بيش از حد ،ضد ايران
موضع ميگيرند .حال ،سؤال اين است که آيا ما هم به همان اندازه که
آنها ياغي هستند ،انقالبي و کوبنده هستيم ،تا مانند نوبه قبل ،آنها
را سر جايشان بنشانيم ،طوري که در تاريخ بنويسند؟ بله؛ پاسخ من
اين است که حتي بيشتر .بله؛ حتي بيشتر!
خوب که تأمل کنيم و بويژه به آهنگ انتخاباتهاي اخير دقت نماييم،يک
چيز از ال به الي بزرگترين سرشماري عقايد سياسي ،رنگ و بوي خود را
به ذهن تحليلگر الهام ميکند .اين که وقتي در مقياس ملي به آراء بنگريم،
نحوي مقاومت ملي بالغ خودنمايي ميکند .درست که در انتخابات ،92
باالخره گزينه اي پيروز شد ،ولي در آن شرايط و با آن فشار افليج کننده
تحريمها ،حمايت  49/5درصدي رأي دهندگان از گزينههاي متفرق
مقاومت ،نشان از ثقل فرهنگي شگرف مقاومت دارد.
ازاين گذشته ،جنس اين  49/5درصد مقاوم هم مهم است .دو انتخابات
قبلتر ،يعني انتخابات  88و  ،84به خوبي ،روند پايدار حرکت جوانان در
مسير مقاومت را نشان ميدهد .در واقع ،هر چند که پس از انتخابات ،92
نخبگان سياسي ،نگاه بدبينانه به استمرار خط انقالب را موافق واقعبيني
تصور کردند ،ولي واقع ماجرا اين نبود .واقع اين بود که سالمنداني
بريدند ،ولي جواناني در حال ظهور بودند که در سال  84به بالندگي
رسيدند .اين جوانان اعتراضي به گروه عقالي بريده داشتند که آن هم
تکرار تاريخ بريدگان بود .بريدگان از سوي جوانان به همان چيزهايي
متهم شدند که خود بريدگان در جواني معترض بدانها بودند .جوانان
 ،84خواستار مبارزه با فساد ،حذف خويشاوند ساالري ،توقف سيطره
بوروکراسي بر مشيت تاريخي مردم ،و رفع تبعيض ميان تهران و غير
تهران بودند ،و همچنان هستند .انتخابات  92وقفهاي در کار دشوار
آنها بود ،اما انتخابات پارلماني ،مجددا ً رنگ و بوي مقاومت آنها را
در ترکيب کلي مجلس مقابل ترکيب رأي تهران نشان داد .و باور من
اين است که انتخابات  ،96پس از آزمون ناموفق خط سازش ،صحنه
استمرار تاريخ انقالبي ما خواهد بود.
کاوش درقضيه
تمايل به حفظ وضع موجود ،ميلي بازدارنده و اغلب غير عقالني است
که در تمام انسانها وجود دارد؛ ميل به نگه داشتن همه امور به همان
شکلي که هستند و اجتناب از هر نوع تغيير شرايط .ميگوييم اين ميل
بازدارنده و اغلب غيرعقالني است ،زيرا ،در بسياري از مواقع ،حفظ وضع
موجود و تغيير ندادن آن اص ً
ال به نفع کشور نيست و غيرعقالني خواهد
بود؛ گاهي ،حتي ،مخالفان تغيير نيز ضررهاي اين رويکرد را ميدانند و
با وجود اين حقيقت ،از تغييرات اساسي اجتناب ميورزند .اين ويژگي
به طور خاص با روح انقالبيگري در تناقض است ،زيرا ،ميل به «تغيير
منطقي» گام اول در انقالبيگري است .شايد به همين دليل مشاهده
ميشود که دانشگاهها ،مراکز مطالعات راهبردي ،مطبوعات ،احزاب
و حلقههاي فکري ديگر ايدههاي اصولي زيادي توليد ميکنند ،اما،
«انقالبيون بريده» از کاربست آنها ،و خصوصاً موارد خالقانهتر ناتوان
هستند« .انقالبيون بريده» ،اغلب ،بين دو گزينه پيشرفت تدريجي و
تغيير منطقي ،مورد اول را انتخاب ميکنند و اين تا حد زيادي نه به
خاطر عدم کفايت آنها در تصميمسازي ،بلکه به دليل اين گرايش
غريزي به حفظ وضع موجود است.
ادامه در صفحه 2
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رئيس جمهور آلمان:

كورك ر :اقدامات بيشتري
عليه ايران در راه است

در فضاي مجازي ميخوانيد

رئيس مجلس نمايندگان آمريکا :بايد تحريم هاي
غير هسته اي عليه ايران را افزايش داد

» سرمقاله

صمصامي :دولت در توليد و
اشتغالزايي ب رنامه ندارد

اروپا بايد در مقابل
آمريكا بايستد

دولت آمريکا قطعنامه
 2231را نقض کرد
بخش سياسي خارجي :دولت جديد اياالت متحده آمريکا درست
به مانند دولت باراک اوباما ،ابايي از زير پا گذاشتن قطعنامه 2231
شوراي امنيت ندارد .وضع تحريم هاي ظالمانه و يک جانبه اخير
عليه ايران  ،نشان دهنده همين مسئله است .در ادامه خصومت هاي
آمريکا عليه جمهوري اسالمي ايران ،وزارت دارايي آمريکا
 ۱۳شخص و  ۱۲نهاد را به فهرست تحريمهاي ايران اضافه کرده
است .هشت نفر از اشخاص و پنج مورد از نهادها ايراني هستند .
وزارت دارايي آمريکا در بيانيهاي که منتشر کرده گفته است که
بيشتر افراد و شرکتهاي تحريمشده مرتبط به شبکههايي در
ايران ،امارات و چين هستند که به «گروه صنعتي شهيد همت»
در ايران کمکرساني ميکنند .اياالت متحده مدعي شده است
که اين شرکت از شرکتهاي متعلق به سپاه پاسداران و برنامه
هوا و فضاي ايران است.يک شبکه ديگر هم مرتبط با سپاه قدس
و کمکهاي مالي به حزب اهلل لبنان تحريم شدهاند.دفتر برخي
از اين مؤسسات در لبنان ،امارات متحده عربي و چين قرار دارند.
در ميان افراد تحريمشده ،پنج نفر به عنوان شهروندان ايران ثبت
شدهاند .دو نفر ديگر با اسامي ايراني هستند که اطالعات شهروندي
در موردشان ثبت نشده است .يک نفر ايراني به نام کامبيز رستميان
هم تحريم شده که با شهروندي جزيره کيتس و نويس (کشوري
در درياي کارائيب) مقيم امارات متحده عربي است .دو نفر لبناني،
يک کويتي ،و سه شهروند چيني هم در ليست تحريم خزانهداري
آمريکا اضافه شدهاند ۱۴ .نفر ديگر که پيش از اين در رابطه با
برنامه موشکي ايران در دوران رياست جمهوري باراک اوباما تحريم
شدند ،کماکان در تحريم خواهند ماند.
ادامه درصفحه 9
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حماي تها از شيخ عيسي قاسم ادامه دارد

تجلي مقاومت
در بحرين

غرب موصل تنها ماواي تروريس تها در عراق
انقالبي گري؛اصلي هويت بخش

پرچم پايتختي جوانان جهان اسالم در شيراز برافراشته شد

امر به معروف و نهي از منكر و وظايف دولت اسالمي
شبهه افكني و ايجاد ترديد ،توطئهاي نه چندان جديد

صفحه10

فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران
شماره /5172ص -95/15نوبت دوم

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات ،پس از ارزيابي كيفي مشاوران ،نسبت به دعوت از مشاوران تاييد صالحيت شده با در
نظر گرفتن موارد زير اقدام نمايد .لذا مشاوران واجد صالحيت ميتوانند در صورت تمايل نسبت به ارسال مدارك طبق شرح زير اقدام نمايند.
 -1كارفرما :مديريت بنادر و دريانوردي آبادان
 -2موضوع خدمات مشاوره :ارائه خدمات مشاوره  PMو نظارت بر تعمير و نگهداري ابنيه ،تاسيسات برقي بنادر آبادان (آبادان ،چوئبده و اروندكنار)
 -3مدت اجرا 22 :ماه
 -4گواهينامههاي صالحيت ،رشته و زمينه تخصصي مشاورين مورد نظر:
الف) گروه شهرسازي و معماري
 تخصص ساختمانهاي آموزشي ،بهداشتي ،ورزشي ،بهداشتي و درماني ،ساختمانهاي مسكوني ،تجاري ،اداري ،صنعتي و نظامي ،معماري داخلي  -پايه 3ب) گروه تخصصهاي مشترك
تخصص تاسيسات برق ،مكانيك ،سازه  -پايه 3
 -5اعالم انجام ارزيابي كيفي :ارائه خدمات مشاور  PMو نظارت بر تعمير و نگهداري ابنيه ،تاسيسات برقي بنادر آبادان (آبادان ،چوئبده و اروندكنار)
 -6رشته يا زمينه تخصصي مشاور:
الف) ارائه گواهي تشخيص صالحيت از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در رشته مورد نظر در بند 4
ب) ارائه سوابق در رشته اعالم شده در بند 4
 -7مهلت و نشاني محل دريافت اسناد:
از تاريخ  95/11/13لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  95/11/23در امور حقوقي و قراردادهاي بندرآبادان واقع در ساختمان مركزي  -طبقه دوم تلفن 06153244000
در قبال اخذ معرفينامه رسمي ،به صورت رايگان به نمايندگان مشاور تحويل خواهد شد .ضمنا تهيه اسناد از سايت  HTTP://IETS.MPORG.IRبه صورت رايگان
ميسر ميباشد.
 -8مهلت تحويل پاسخ اسناد ارزيابي:
مشاورين از روز يكشنبه تاريخ  95/11/24لغايت ساعت  12روز يكشنبه مورخ  95/12/8فرصت دارند تا اسناد ارزيابي و مدارك خواسته شده را در پاكتهاي الك و مهر
شده تحويل دبيرخانه مركزي مديريت بنادر و دريانوردي آبادان تحويل و رسيد اخذ نمايند.
 -9تاريخ ،ساعت ،محل بازگشايي پاكات:
پيشنهادات در روز دوشنبه مورخ  95/12/9ساعت  9صبح بازگشايي خواهد شد .ضمنا حضور پيشنهاددهندگان در جلسه بالمانع است.
 -10آدرس :آبادان  -خيابان امام (ره)  -خيابان بندر  -مديريت بنادر و دريانوردي آبادان  -تلفن 06153244000
تاريخ انتشار95/11/17 :
خ ش95/11/17 :

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران
شماره /5171ص -95/15نوبت دوم

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات ،پس از ارزيابي كيفي مشاوران ،نسبت به دعوت از مشاوران تاييد صالحيت شده با در
نظر گرفتن موارد زير اقدام نمايد .لذا مشاوران واجد صالحيت ميتوانند در صورت تمايل نسبت به ارسال مدارك طبق شرح زير اقدام نمايند.
 -1كارفرما :مديريت بنادر و دريانوردي آبادان
 -2موضوع خدمات مشاوره :ارائه خدمات مشاوره  PMتجهيزات و نظارت بر تعمير و نگهداري تجهيزات خشكي ،دريايي و مخابراتي بنادر آبادان (آبادان ،چوئبده و
اروندكنار)
 -3مدت اجرا 24 :ماه
 -4گواهينامههاي صالحيت ،رشته و زمينه تخصصي مشاورين مورد نظر:
الف) گروه تخصصهاي مشترك
 تخصص بازرسي فني  -پايه 3 -5اعالم انجام ارزيابي كيفي :ارائه خدمات مشاور  PMتجهيزات و نظارت بر تعمير و نگهداري تجهيزات خشكي ،دريايي و مخابراتي بنادر آبادان (آبادان ،چوئبده و
اروندكنار)
 -6رشته يا زمينه تخصصي مشاور:
الف) ارائه گواهي تشخيص صالحيت از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در رشته مورد نظر در بند 4
ب) ارائه سوابق در رشته اعالم شده در بند 4
 -7مهلت و نشاني محل دريافت اسناد:
از تاريخ  95/11/13لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  95/11/23در امور حقوقي و قراردادهاي بندرآبادان واقع در ساختمان مركزي  -طبقه دوم تلفن 06153244000
در قبال اخذ معرفينامه رسمي ،به صورت رايگان به نمايندگان مشاور تحويل خواهد شد .ضمنا تهيه اسناد از سايت  HTTP://IETS.MPORG.IRبه صورت رايگان
ميسر ميباشد.
 -8مهلت تحويل پاسخ اسناد ارزيابي:
مشاورين از تاريخ  95/11/24لغايت ساعت  12روز يكشنبه مورخ  95/12/8فرصت دارند تا اسناد ارزيابي و مدارك خواسته شده را در پاكتهاي الك و مهر شده تحويل
دبيرخانه مركزي مديريت بنادر و دريانوردي آبادان تحويل و رسيد اخذ نمايند.
 -9تاريخ ،ساعت ،محل بازگشايي پاكات:
پيشنهادات در روز دوشنبه مورخ  95/12/9ساعت  9صبح بازگشايي خواهد شد .ضمنا حضور پيشنهاددهندگان در جلسه بالمانع است.
 -10آدرس :آبادان  -خيابان امام (ره)  -خيابان بندر  -مديريت بنادر و دريانوردي آبادان  -تلفن 06153244000
تاريخ انتشار95/11/17 :
خ ش95/11/17 :

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

شهريار زرشناس  :جان شناسي بايد گفت نه روانشناسي!

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري شهر جديد پرند

آگهي مزايده عمومي

نوبت اول

شهرداري پرند در نظر دارد نسبت به اجاره زميني به مساحت
تقريبي  200مترمربع در پارك بانو شهر پرند جهت برپايي
شهربازي موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط
و صالحيتدار از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.
 -1موضوع مزايده :اجاره زمين به مساحت تقريبي 200
مترمربع واقع در پارك بانو شهر پرند جهت احداث شهر
بازي موقت
 -2مدت زمان اجرا :يك سال شمسي
 -3محل اجراي پروژه :پارك بانو
 -4مبلغ پايه ساالنه مزايده 264/000/000 :ريال (دويست
و شصت و چهار ميليون ريال)
 -5مهلت و محل توزيع اسناد :محل دريافت اسناد واحد
امور پيمانهاي شهرداري پرند ميباشد مهلت توزيع و
عودت اسناد به مدت ده روز از تاريخ درج آگهي نوبت
دوم ميباشد (روز انتشار آگهي محاسبه ميشود)
 -6مبلغ تضمين شركت در مزايده 20/000/000 :ريال
 -7محل و تاريخ گشايش پاكات پيشنهاد قيمت :بازگشايي
پاكات روز چهارشنبه مورخ  95/11/27ميباشد.
 -8شهرداري در قبول يا رد كليه پيشنهادات مختار
است.
 -9هزينه دريافت اسناد مزايده  500/000ريال ميباشد.
 -10هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.
الزم به ذكر است در صورت عدم تمايل نفرات اول و دوم
و سوم برنده در مزايده به انعقاد قرارداد سپرده ايشان
به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
اطالعات تكميلي در اسناد مزايده ذكر گرديده و متقاضيان
ميتوانند جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس كيلومتر
 30اتوبان تهران  -ساوه ،شهر جديد پرند ،ميدان بصيرت،
ساختمان شهرداري مراجعه يا با شماره تماس-56933028
 021تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول95/11/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/11/24 :
خ ش95/11/17 :

شفا نظرپور  -شهردار شهر پرند

