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روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
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نمايندگان به پرسش رسالت پاسخ دادند؛

مجلس براي اجراي قانون حمايت از توليد ملي چه كرده است؟

دامادي ،نماينده ساري:
اقتدار مجلس وقتي بر مي گردد
كه نمايندگان در ب رابر
قانون شكنان بايستند

ابطحي ،نماينده خميني شهر :
اگر كسي كاالي خارجي وارد كرد
قوه قضائيه طبق قانون
بايد برخورد كند

دلخوش ،نماينده صومعه س را :
قوانين مربوط
به حمايت از توليد ملي
بايد اج را شود

نوروزي ،نماينده رباط كريم :
دولت در اج راي قانون
حمايت از توليد
كوتاهي داشته است

حاجي دليگاني :
بايد كوتاهي در اج راي
قانون حمايت از توليد را
جب ران كنيم

كوهكن ،نماينده لنجان:
مجلس بايد
به وظيفه نظارتي خود
عمل كند

صفحه2

ماموستا محمدي:
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استفاده از كاالي خارجي
حرام است
رئيس اتاق بازرگاني  :با شوك
ناگهاني ،سالهاست آشنا هستيم

وزير ارتباطات :

10

سياستكشور،توسعه
پيام رسانهاي بومي است
فتاح  :فعاليت بازرگاني براي
كميته امداد ممنوع است

در سايت رسالت بخوانيد
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نکاتي در خصوص حمله آمريکا به سوريه

ترقه بازي بياثر
ترامپ
راي زني ب رلين و واشنگتن در خصوص برجام
خيز ت رامپ ب راي نابودي توافق هسته اي

كوچ براي تضمين امنيت در فضاي مجازي
اثرات مخرب استفاده بيرويه از شبكههاي اجتماعي
تاخر فرهنگي و تزلزل فكري

آگهي مناقصه عمومي

» سرمقاله

تأمالت موشكي!

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
 -1فروردين  95توئيتي در صفحه شخصي مرحوم آيت اهلل هاشمي
رفسنجاني منتشر شد .در اين توئيت آمده بود« :دنياي فردا دنياي
ك ها ».اين توئيت با واكنش تند محافل داخلي
گفتمان است نه موش 
روبهرو شد .به دنبال آن يك مشت جيرهخوار اجنبي و اهل فتنه ،رزمايش
موشكي نيروهاي مسلح و نمايش شهرهاي موشكي را به سخره گرفتند
و آن را ماجراجويي تلقي كردند .بعد از آن مرحوم هاشمي رفسنجاني
تأكيد كرد« :تقويت قدرت موشكي كشور را الزم مي دانم ».معلوم شد
آن توئيت توسط معاون سردبير سايت بدون هماهنگي روي خروجي
سايت رفته بود!
حمالت موشكي حزب اهلل و حماس در جنگهاي  33روزه  8 ،روزه ،
 52روزه و  ...نشان داد اتفاقاً گفتمان موشكي ،گفتمان امروز دنياست.
چرا كه رژيم صهيونيستي پس از  50سال سلطه ،كشتار و غصب
سرزمين مردم فلسطين تنها با گفتمان موشكي حاضر به عقبنشيني
و پذيرش شكست شد .امروز كه دولت سوريه موفق شده است آخرين
پايگاههاي تروريستها را در اين كشور منهدم كند ،آمريكا ،انگليس و
فرانسه به عنوان حاميان اصلي تروريستها در منطقه به گفتمان موشكي
روي آوردهاند .سحرگاه شنبه براي دومين بار آمريكا به بهانه هاي
واهي دست به اين اقدام زد.
 -2ترامپ بدون اجازه از كنگره و بدون مجوز شوراي امنيت پس از
شكستهاي پياپي در شوراي امنيت سازمان ملل دست به اين تجاوز
نظامي زد .او با آنكه بوش و اوباما را در ايام انتخابات مذمت مي كرد که با
 7تريليون دالر هزينه نتوانسته است به اهداف خود در خاورميانه برسد و
هزينهكردن در اين منطقه را نادرست و ديوانگي تلقي كرده بود ،اما عم ً
ال
وارد يك ماجراجويي خطرناك شد كه نميتواند از تبعات آن بگريزد.
او براي اينكه شريك جرمي پيدا كند انگليس و فرانسه را هم با خود
همراه كرد و عم ً
ال اين دو كشور و اتحاديه اروپا را شريك جنايت خود
كرد تا از هزينههاي آن بكاهد.
موشكهاي شليك شده در اين دو حمله هوايي عمدتاً توسط سامانه
ضدموشكي سوريه در هوا منهدم شد .خسارتهاي ناشي از اين حمالت
آن قدر ناچيز است كه نميشود آن را ذكر كرد .قدرتنمايي مردم دمشق
در محكوميت اين حمالت و خوشحالي آنها از شكست اين پروژه نشان
ميدهد آمريكاييها به اهداف خود نرسيدند و آن را فقط يك بزن در رو
تلقي كردند .اما فوايد آن دو حمله براي جبهه مقاومت بيشمار است.
مقاومت مي تواند به بهانه اين حمالت «صوري» با همان منطق نظامي گري
آمريكا؛ پايگاههاي آمريكا و رژيم صهيونيستي را مورد هدف موشكي
قرار دهد و اين پيام را به واشنگتن ،لندن و پاريس منتقل كند كه
دوران بزن در رو گذشته است .خط مقاومت سالهاست براي مقابله
با تجاوز و جلوگيري از جنايت ،هر هزين ه اي را پذيراست .اين مقطع،
طالييترين فرصت براي تحميل هزينههاي جديد به آمريكا و رژي م
صهيونيستي است و بايد از آن به نحو احسن استفاده كند.
ناوگان آمريكا در خليج فارس و پايگاههاي آمريكا در منطقه مي تواند
هدف «تأمالت موشكي» جبهه مقاومت به ويژه ايران باشد .سرزمينهاي
اشغالي همانند يك سيبل بزرگ فراروي مقاومت در غزه ،لبنان و نيز
سوريه است .كافي است سمت و سوي موشكها را به سوي هدف
نشانهگيري كنيم ،هر جا موشكها فرود آيند آنجا هدف است.
 -3انهدام موشكهاي شليك شده در هوا نشان داد كه سامانههاي دفاعي
مقاومت خوب عمل ميكنند ،ضمن اينكه هنوز از سامانههاي جديد
استفاده بهينه نشده است .در عوض ،سامانههاي دفاع موشكي آمريكا
در سرزمينهاي اشغالي و نيز عربستان نشان دادند كه از كارآمدي الزم
برخوردار نيستند .لذا مي توان حمالت «صوري» و «مشقي» دشمن را
با حمالت جديد و خونين و واقعي پاسخ داد تا آنها براي هميشه طعم
شكست را بچشند و سر جاي خود بنشينند.
ادامه درصفحه 2

»

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري كهريزك

آب سرمايهاي ملي است

نوبت اول

شهرداري كهريزك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  621/2402مورخ  96/12/28شوراي محترم اسالمي شهر كهريزك نسبت به
اجراي پروژه ذيل اقدام نمايد.
رديف

شماره رديف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار (ريال)

مبلغ سپرده (ريال)

1

3030109602

اجراي ادامه عمليات جداول خيابان عمارت

1/400/000/000

70/000/000

لذا از كليه شركتها و پيمانكاراني كه داراي:
الف :اساسنامه و آگهي ثبت شركت
ب :گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رسته مربوط
ج :كد اقتصادي براساس گواهينامه ثبتنام موديان مالياتي در قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشند دعوت ميشود پس از چاپ آگهي
نوبت دوم با همراه داشتن تصوير مدارك مذكور جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :شهرري  -كهريزك  -شهرداري كهريزك  -واحد
امور قراردادها مراجعه نمايند.
ضمنا آخرين مهلت قبول پاكت پيشنهاد پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  1397/02/15به واحد دبيرخانه شهرداري در قبال اخذ رسيد
و تاريخ بازگشايي پاكات در كميسيون عالي معامالت شهرداري روز يكشنبه مورخ  1397/02/16ميباشد.
* قابل توجه اينكه:
 -1شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -2هزينه آگهي به عهده برنده يا برندگان مناقصه ميباشد.
 -3ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/01/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/1 :
خ ش97/01/27 :

شهرداري كهريزك

من اين سال را سال حمايت ازكاالي ايراني نامگذاري ميكنم.

آگهي مناقصه عمومي

"مقام معظم رهبري"

بنا به استناد مجوز شماره  1767131مورخ  96/12/26سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهران ،اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اصالح
بهسازي و ايمنسازي معابر در شهر ارجمند (شامل :آسفالت ،زيرسازي ،جدولگذاري) از طريق مناقصه عمومي در دو مرحله به شرح ذيل
اقدام نمايد.
 -1پيمانكاراني كه داراي گواهينامه احراز صالحيت در پايه حداقل  5رشته راه باند در پايگاه اطالعرساني سازمان برنامه ريزي و نظارت راهبردي
رياست جمهوري ثبت اطالعات نمودهاند مجاز به شركت در مناقصه فوق ميباشد.
 -2ارائه حداقل يك نمونه قرارداد مشابه همراه برگه رضايتمندي از سوي كارفرمايان مربوطه الزامي ميباشد.
 -3كليه پيشنهادات مشروط ،مبهم و يا غيرقابل قبول از لحاظ فني و يا همچنين پيشنهاداتي كه شرايط مناقصه در آنها رعايت نشده باشند،
مردود خواهد بود و كارفرما نيز در لغو فرآيند مناقصه مختار ميباشد.
 -4از پيمانكاران واجدالشرايط دعوت به عمل ميآيد پس از درج آگهي نوبت اول تا حداكثر ظرف ده روز پس از درج آگهي نوبت دوم جهت
دريافت اسناد مناقصه در ساعت اداري ،با در دست داشتن معرفينامه به آدرس تهران  -شهرستان فيروزكوه  -شهر ارجمند  -خيابان
وليعصر(عج)  -دبيرخانه شهرداري ارجمند مراجعه نمايند .شماره تلفن شهرداري ارجمند  76413738و  76413650ميباشد.
 -5مهلت بررسي و ارائه قيمت پيشنهادي پيمانكاران تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ  97/2/18ميباشد.
زمان بازگشايي پاكات در روز پنجشنبه مورخ  97/2/20ساعت  15بوده است.
(ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد).
سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه يا فيش بانكي ميباشد.
هزينه فروش اسناد مناقصه به مبلغ  200/000ريال به حساب شهرداري ارجمند به شماره  5680791320360602پستبانك شهر ارجمند به
صورت فيش بانكي ميباشد.
شهرداري براساس درصد ابالغيه تخصيص اعتبار اقدام به اجرا خواهد نمود.
رديف
1

موضوع مناقصه

اصالح ايمنسازي و بهسازي و آسفالت

تاريخ انتشار97/01/27 :
خ ش97/01/27 :

اعتبار مصوب (ريال)
8/000/000/000

مبلغ سپرده

30/800/000

رشته

راه باند

ربابه خليل ارجمندي  -شهردار ارجمند

شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان

روابط عمومي شركت آبفا سيستان و بلوچستان

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان در نظر
دارد به استناد آييننامه معامالت شركتهاي سهامي
آب و فاضالب شهري و استاني ،به منظور اجراي
پروژهاي مطابق مشخصات زير از كليه پيمانكاران
حقوقي واجد شرايط ،جهت شركت در مناقصه دعوت
به عمل آورد.
 -1كارفرما :شركت آب و فاضالب سيستان و
بلوچستان
 -2دستگاه نظارت :امور آب و فاضالب زاهدان  -اداره
بهرهبرداري شبكه و انشعاب
 -3موضوع مناقصه :بازسازي نقاط حادثهديده شبكه و
نوسازي انشعابات شبكه توزيع آب شهرستان زاهدان
(زاهدان ،نصرتآباد و ميرجاوه) با تامين لوازم مورد نياز
 -4مدت زمان اجراي كار :به مدت يك سال
شمسي
 -5مبلغ تضمين شركت در مناقصه760/000/000 :
(هفتصد و شصت ميليون) ريال
 -6رشته و پايه پيمانكار :اشخاص حقوقي داراي
گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رشته آب (حداقل
پايه )5
 -7تاريخ و مهلت تهيه و تحويل اسناد مناقصه:
مهلت تهيه اسناد مناقصه به مدت پنج روز از انتشار
نوبت اول آگهي ميباشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه از آخرين روز توزيع
اسناد ده روز ميباشد.
 -8دريافت و تحويل اسناد مناقصه:
لذا شركتهاي واجد شرايط ميتوانند پس از چاپ نوبت
اول آگهي با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irو با پرداخت
مبلغ ( 200000دويست هزار) ريال ،اسناد مناقصه را
دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه ،مدارك
الزم شامل پاكات (الف)( ،ب) و (ج) را تهيه و به صورت
فايلهاي  pdfدر سامانه فوق بارگذاري نمايند.
تاريخ انتشار97/01/27 :
دفتر قراردادها
خ ش97/01/27 :

 شركت آب و فاضالب
استان سيستان و بلوچستان

