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 ابراز امیدواری به افق گشایی تازه
در روابط ایران و امارات
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سياست 2

 ایران و آمریکا درباره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا
با احتیاط سخن گفتند

پایان برجام و آغاز  
PLAN  B؟

از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، 
به تدریج ریل حرکت قطار مذاکرات هسته ای از 
مسیر تنش زدایی به سمت افزایش تنش ها تغییر 
کرده است. چند روز پیش رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت  وگو با شبکه 
ســی .ان. ان، در اظهاراتی دوپهلــو گفته بود که 
اقدامات ایران برای راه اندازی نســل های جدید 
ســانتیفیوژ با غنای نزدیک به 90 درصد »شبیه 

به اقدامات برای ساخت سالح هسته  ای است.« 
هفته گذشــته، نیز کمال خــرازی، رئیس 
شورای راهبردی سیاست خارجی در گفت وگو با 
»الجزیره« اعالم کرد: »ایران غنی سازی اورانیوم 
را از ۲0 درصد به ۶0 درصد رســانده و به راحتی 
می  تواند آن را به 90 درصد برســاند.« او عبارت 

دیگری را هم اضافه کرده و گفتــه بود که »ایران 
توانایی  های فنی ساخت بمب هسته  ای را دارد، 
ولی قصد انجام آن را ندارد.« حسین جابر انصاری، 
سخنگوی پیشــین وزارت خارجه این اظهارات 
خرازی را نشانه اولیه »راهبرد احتمالی جدید« 

جمهوری اسالمی خوانده بود. 
با افزایش تنش هــا جوزپ بورل، مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آخرین تالش های 
دیپلماتیک خود را با انتشــار مقاله  ای در روزنامه 
فایننشال تایمز چاپ لندن گزارش کرده و نوشته 
اســت: »پس از ۱۵ ماه مذاکرات فشرده در وین 
با اعضای توافق هسته ای برجام و ایاالت متحده 
»فرصت برای مصالحه های بیشتر بر سر مسائل 

مهم، به پایان رسیده است.«

یک کارشناس  با اشاره به وضعیت نابسامان مسکن و تالطم ادامه دار بازار اجاره  : 

 دولت ها هیچ کاری نکنند؛
اوضاع بهتر می شود

چرتکه 3

حبیب اهلل صادقی، هنرمند 
پیشکسوت نقاشی درگذشت 

جنتی به عنوان 
دبیر شورای نگهبان  ابقا شد

بررسی افزایش اقبال به متون شکسپیر در ایران 
با نگاهی به»اتاق هملت«

این ویلیام نازنین

6 بازیکن که از لیگ های خارجی 
دوباره به استقالل برگشتند

خانه آبی!

مادران از  کمبود دارو و داروی هندی پرعوارض 
ضد سرطان می گویند  

کودکان سرطانی
در مار و پله رنج! 

ناامیدی از اصالح ساختاری به دلیل تغییرات 
سریع در مدیریت صندوق های بیمه ای

وقتی افزایش سن بازنشستگی 
اجتناب ناپذیر می شود
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سياست 2

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه خطبه ها باید پُر مغز، آموزنده و پاسخگوی 
ســؤاالت عمومی باشــد، گفتند: ادبیات خطبه باید گرم، صمیمی، اتحادآفرین، 
امیدبخش، بصیرت افزا و آرامش بخش به مردم باشــد نــه آنکه موجب اضطراب، 
حاشیه سازی، تالطم روحی، بدبینی به وضع کنونی و آینده شود و برای هجمه معاندان 

نیز دستاویز ایجاد کند.
به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز )چهارشنبه( در دیدار ائمه جمعه 
سراسر کشور، نماز جمعه را در سلسله قدرت نرم نظام اسالمی، حلقه ای بسیار مهم 
و فریضه ای استثنایی خواندند و تأکید کردند: امام جمعه سخنگوی انقالب اسالمی 
است و یکی از وظایف اساسی او بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقالبی و پاسخگویی 

به شبهات با زبان روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه با همه است.
آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنان خود با گرامی داشت ایام متعلق به اهل بیت 
علیهم السالم، به بیان اهمیت جایگاه نماز جمعه پرداختند و با اشاره به جایگاه استثنایی 
آن در میان فرائض دینی گفتند: »پیوند میان توجه به خدا و حضور و اجتماع مردمی«، 
»ذکر و یاد خدا به صورت دسته جمعی و نزول برکات آن بر جمع«، »استمرار بدون 
توقف نماز جمعه در هر هفته«، »پایگاهی مهم برای طرح مسائل مختلف جامعه اعم از 
مسائل فکری، خدمات اجتماعی، همکاری های عمومی و آمادگی ها و بسیج نظامی« و 
»آمیختن معنویت با سیاست« از مهمترین ویژگی های نمازجمعه است که آن را تبدیل 
به ظرفیت عظیم و فرصت فوق العاده کرده است.ایشان افزودند: نماز جمعه با چنین 
ویژگی هایی، حلقه ای مهم در سلسله قدرت نرِم ُمفصل و طوالنی نظام اسالمی است.

رهبر انقالب اسالمی سپس با طرح این ســؤال که »آیا در جمهوری اسالمی 
توانسته ایم، نماز جمعه را در جایگاه رفیع و شایسته خود قرار دهیم« گفتند: به نظر 
می آید کوتاهی هایی داشته ایم که باید همت کنیم تا این کوتاهی ها برطرف شود که در 
این میان، برخی مسائل بر عهده شخص ائمه جمعه است و برخی هم بر عهده مدیریت 

کالن ائمه جمعه.
رهبر انقالب اسالمی درخصوص ائمه جمعه به دو موضوع اشاره کردند: ۱- منش و 

روش و شیوه زندگی امامان جمعه ۲- محتوای خطبه های نماز جمعه.
آیت اهلل خامنه ای درباره منش و روش امام جمعه گفتند: امامان جمعه همانگونه 
که در خطبه های نماز جمعه، همه را امر به تقوا می کنند، خود نیز باید در تحصیل تقوا 
و عمل به آن حداکثر تالش خود را انجام دهند زیرا اگر غیر از این باشد، نتیجه عکس 

خواهد داد.
ایشان »رفتار پدرانه با همه« را از دیگر الزامات رفتار و منش امام جمعه دانستند 
و افزودند: در نماز جمعه قشرها و سالیق مختلف حضور دارند، رفتار امام جمعه باید 
همانند رفتار پدر با فرزندان خود باشد و باید همه را بر سر سفره معنویت و دین بنشاند.

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به جشن میلیونی غدیر در تهران و حضور قشرها و 
ظواهر مختلف، آن را پدیده ای عجیب خواندند و خاطرنشان کردند: در این جشن همه 
جور آدمی حضور داشتند و همه نیز با وجود تفاوت های ظاهری طرفدار دین هستند.

آیت اهلل خامنه ای افزودند: من در یکی از سفرهای استانی در جمع علمای آن استان 
به حضور افراد مختلف در مراسم استقبال اشاره کردم و گفتم در میان مردم، افرادی 
گریه می کردند که شاید شما در برخورد با آنها احتمال دهید که حتی اعتقادی به دین 

ندارند در حالی که همه آنها معتقد به دین هستند.

از مردم فاصله نگیرید
آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی، امامان جمعه را به سلوک مردمی یعنی حضور در 
بین مردم و گفتگو با آنان توصیه کردند و افزودند: ِصرِف رفتن بین مردم کار مهمی است 
بنابراین از مردم فاصله نگیرید و ارتباطات خود را به یک گروه خاص محدود نکنید، البته 

در طول این سالها، شبکه امامت جمعه جزو مردمی ترین نهادهای انقالبی بوده است.
»ارتباط با جوانان و تدارک دیدن ســازوکار مناسب برای آن« توصیه دیگر رهبر 

انقالب بود.
ایشان با اشاره به فعالیت گروه های پُر شمار جوان، خودجوش، گمنام و بی ادعا در 
سراسر کشور، وظیفه ائمه جمعه را ارتباط با این گروهها و حمایت از آنان خواندند و گفتند: 
شرکت در خدمات اجتماعی، همچون کمک به مردم در حوادث طبیعی و در مقابله با 
کرونا و جمع آوری کمک های مؤمنانه برای نیازمندان جزو کارهای الزم امامان جمعه 

است که بعضی از ائمه جمعه نیز انصافاً در این زمینه خوش درخشیده اند.

تحقق عدالت بدون کمک به طبقه محروم
 و مستضعف معنا ندارد

رهبر انقالب اسالمی در این زمینه تأکید کردند: ما طرفدار عدالت هستیم و پرچم آن را 
بلند کرده ایم اما تحقق عدالت بدون کمک به طبقه محروم و مستضعف معنا ندارد. آیت اهلل 
خامنه ای در توصیه ای دیگر، با قدردانی از تالش های ستادهای برگزاری نماز جمعه در 
سراسر کشور، ائمه جمعه را به نظارت بر سالمت این ستادها سفارش کردند و با تأکید بر 
پرهیز از ورود در فعالیت های اقتصادی، خاطرنشان کردند: از فعالیت اقتصادی حتی 
به عنوان تأمین هزینه های نماز جمعه باید اجتناب شود چرا که آثار منفی ورود بعضی از 

آقایان محترم به این فعالیت ها، هنوز هم دامن گیر نظام اسالمی است.

مفاهیم را متناسب با نیازهای روز 
و با ادبیات جدید بازتولید کنید

رهبر انقالب خطبه نمازجمعه و خطیب آن را ســخنگوی انقالب اســالمی و 
تبیین کننده و مطالبه گر مبانی انقالب خواندند و افزودند: هنر بزرگ خطیب جمعه این 
باشد که مفاهیم معرفتی و انقالبی همچون مسئله بسیار مهم عدالت، استقالل، حمایت از 
مستضعفین و پیروی از شریعت را متناسب با نیازهای روز و با ادبیات جدید بازتولید کند.
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه خطبه ها باید پُر مغز، آموزنده و پاسخگوی سؤاالت 

دیدار
رهبر انقالب در دیدار جمعی از ائمه  جمعه  سراسر کشور:

 خطبه ها باید پرمغز و اتحادآفرین باشد،  نه حاشیه ساز 

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت دوم (
شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 01/414 مورخ 1401/04/16 شورای محترم اسالمی شهر اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از 

سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید . 

مبلغ برآورد مصوب موضوع مناقصه
مدت مبنای قیمت پیشنهادیمحل تامین اعتبار)ریال(

اجراء
مبلغ تضمین شرکت 

توضیحاتدر مناقصه )ریال (

اجرای پروژه لکه گیری و آسفالت 
معابر سطح شهر پایین دست 
جاده ساوه )سمت راست بلوار(

ردیف بودجه داخلی 40/000/000/000
شهرداری 40204005 

براساس فهرست بهای 
32/000/000/000 ماهراهداری سال 1401

داشتن حداقل صالحیت 
پیمانکاری در رشته راه و 

ترابری رتبه 5

 شرایط :
هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

به پیشنهادات مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
به  نقدی  واریز  یا  و  رباط کریم  نفع شهرداری  به  بانکی  نامه  بایست بصورت ضمانت  مناقصه می  در  سپرده شرکت 
شبا  حساب  )شماره   2354 کد  کریم  رباط  مرکزی  شعبه  ایران  ملی  بانک  نزد   0106625206008 حساب  شماره 
IR .280170000000106625206008 تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه 
گردد. الزم به ذکر است سپرده نفرات اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به عقد 

قرار داد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی و محل دریافت آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

WWW.SETSDIRAN.IR می باشد.

تنظیم  مناقصه  کاربرگ  در  مندرج  شرایط  برابر  که  را  خود  قیمت  پیشنهاد  های  پاکت  بایست  می  متقاضیان 
دولت الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در   1401/05/20 مورخ  شنبه  پنج  روز   13/30 ساعت  تا  حداکثر  را  است   شده 

 WWW.SETSDIRAN.IR تسلیم نمایند. 
متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست فیش واریزی به حساب جاری به شماره 0106624819004 نزد بانک ملی 
ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 به مبلغ 2/000/000 ریال )غیر قابل استرداد( بابت خرید اسناد مناقصه به شهرداری 

رباط کریم تسلیم نمایند.
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه در ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 1401/05/22 می باشد.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مندرج می باشد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/30   تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/05/06  

یونس غفاری شهردار رباط کریم

عمومی باشد، گفتند: ادبیات خطبه باید گرم، صمیمی، 
اتحادآفرین، امیدبخش، بصیرت افزا و آرامش بخش به 
مردم باشد نه آنکه موجب اضطراب، حاشیه سازی، تالطم 
روحی، بدبینی به وضع کنونی و آینده شود و برای هجمه 

معاندان نیز دستاویز ایجاد کند.
ایشان یک مأموریت مهم خطبه های نماز جمعه را 
مقابله با شبهه پراکنی های دائم بدخواهان دانستند و 
گفتند: میدان رزم امروز، میدان قدرت نرم است و دشمن 
در این میدان با شبهه افکنی به دنبال رخنه در دژ مستحکم 
ایمان مردم و از بین بردن آنان است چرا که عامل پیروزی 
انقالب اسالمی و ایســتادگی مردم در دفاع مقدس و 

فتنه ها و هر عرصه دیگر، ایمان مردم بوده است.
رهبر انقالب در ادامه به مسائلی که در روزهای اخیر 
درباره موضوع زن و حجاب مطرح است اشاره کردند و 
گفتند: این موضوعات از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
همواره مطرح بوده اســت و اخیراَ هم بار دیگر به بهانه 

حجاب، همان تالش های ناکام در حال تکرار است.
آیت اهلل خامنه ای افزودند: چند سال قبل، در جلسه 
ای، از من سؤال شــد که در موضوع زن، در مقابل غرب 
چه دفاعی دارید که من گفتم »دفاع ندارم، حمله دارم. 
آنها که زن را تبدیل به کاال کــرده اند، باید دفاع کنند و 

پاسخ دهند«.
ایشان با طرح این سؤال که »چرا به یک باره و بار دیگر 
رسانه های رسمی و دولتی امریکا و انگلیس و مزدورانشان 
به بهانه حجاب، موضوع زن را مورد هجوم قرار داده اند؟ و 
آیا واقعاً غربی ها مدافع حقوق زن ایرانی هستند؟«، گفتند: 
غربی ها همان هایی هستند که اگر می توانستند آب را به 

روی ملت ایران ببندند، می بستند، همانطور که داروی 
کودکان پروانه ای را تحریم کرده اند و اجازه نمی دهند 
به این کودکان دارو برسد؛ حاال غربی ها واقعاَ دلسوز زن 
ایرانی هستند؟ رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
حقیقت قضیه این است که زِن با شرف و با استعداد ایرانی 
یکی از بزرگ ترین و مهمترین ضربه ها را به ادعاها و دروغ 
های تمدن غربی زده است و آنها از این موضوع به شدت 

عصبانی هستند.
آیت اهلل خامنه ای گفتند: غربی ها ســالها است که 
می گویند تا زمانی که زن از قیود اخالقی و شــرعی رها 
نشود، نمی تواند پیشرفت کند و به مدارج عالِی علمی، 
سیاسی و اجتماعی برسد اما زن ایرانی در بیش از چهل 
سال گذشته توانسته است با حجاب اسالمی و چادر در 
میدان های مختلف علمی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی، 
مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی حاضر شود و به موفقیت ها 

و سربلندی های بزرگ دست یابد.
ایشــان تأکید کردند: موفقیت های زن مسلمان 
ایرانی باطل کننده تالش های دویست، سیصد ساله 
غربی ها بوده و به همین علت آنها از زن ایرانی عصبانی 
هســتند و به بهانه حجاب، اقدام به شــبهه افکنی و 

فضاسازی می کنند.

در مورد حجاب باید منطقی 
و به دور از احساسات بی مورد، ورود کرد

رهبر انقالب با اشاره به مطرح شدن موضوع حجاب 
در خطبه های نماز جمعه در هفته گذشته و همچنین 
در فضای مجازی و رسانه ها، خاطرنشان کردند: در این 

موضوعات باید بسیار متین و منطقی و به دور از احساساِت 
بی مورد، ورود کــرد و باید با دالیل روشــن، آن منطق 

استعماری غربی افشا و تبیین شود.
آیت اهلل خامنه ای، تبییِن همراه با متانت و اِتقان را در 
موارد دیگر نیز ضروری دانستند و افزودند: ممکن است در 
منطقه ای ناهنجاری وجود داشته باشد که امام جمعه با در 
نظر گرفتن همه مالحظات، تصمیم به مطرح کردن آن 
در نمازجمعه دارد که باید با کیفیت مناسب و متناسب با 

جایگاه امام جمعه باشد.
رهبر انقالب با تأکید مجدد بر مقابله با شــبهات 
دشمن و لزوم جدی گرفتن وظیفه جهاد تبیین، گفتند: 
برخی افراد در جنگ سخت و در مقابل ضربات شمشیر 
ایســتادگی کردند اما در میدان جنگ نرم و در مقابل 
شبهات زمین خوردند که البته یکی از دالیل این اتفاق، 

دنیاطلبی است.
ایشان، توصیه های بیان شده خطاب به ائمه جمعه را 
برای سخنرانی های ایام محرم نیز صادق دانستند و با تأکید 
بر ضرورت جذب مخاطب و تالش برای ارتقاء اجتماع 
مردم در نمازهای جمعه، افزودند: بر خالف برخی افراد که 
مدعِی ضعیف شدن اعتقادات مردم هستند، مراسم های 
بزرگی همچون جشن غدیر، عزاداری های محرم و صفر، 
راهپیمایی اربعین و کمک های مالی مردم به حوزه های 
علمیه نشان دهنده قوی تر شــدن ایمان و دین داری 
عمومی است و نباید ناتوانِی فردی در جذب مردم به یک 
اجتماع به حساب بی دینی مردم گذاشته شود چرا که 
مردم در میدان هستند و این ما هستیم که باید با عمل به 

وظایف، خود را از میدان کنار نکشیم.

بازار مسکن


