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روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

چهارشنبه23خرداد  28 1397رمضان  13 1439ژوئن  2018سالسي و سوم شماره12 9237صفحه تك شماره 5000ريال
 ۱۷راهکار ميرسليم براي حمايت از توليد ايراني

آي تاهلل مكارم شيرازي :

بهره بانکي باال
نظام پيچيده مالياتي
عامل موفق نبودن توليد ملي

مانورهاي نظامي متوقف
سربازان آمريکايي به خانه باز ميگردند

بخش سياسي خارجي:مذاکرات دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت متحده آمريکا و کيم جونگ اون
در سنگاپور برگزار شد .ترامپ پس از پنج ساعت مذاكره با اون اعالم كرد :مانورهاي نظامي متوقف
و سربازان آمريکايي به خانه باز ميگردند .اگرچه در پايان مذاکرات ،دو طرف نسبت به نتايج آن ابراز خوشبيني
کردند اما اعالم توقف مانورها و بازگشت سربازان آمريكايي از شبه جزيره كره نوعي عقبنشيني و باال بردن پرچم
سفيد ترامپ در برابر كره شمالي در محافل جهاني تلقي شد .رئيس جمهور آمريكا عليرغم اين موضع عقبنشينانه
اعالم کرد :تحريمها را عليه کره شمالي حفظ خواهد کرد! نخستين ديدار سران آمريکا و کره شمالي در حالي پايان

يافت که از هماکنون رسانهها گمانهزني درباره زبان رفتار و نحوه برخورد طرفين در جريان اين نشست تاريخي را
آغاز کردهاند.با اين حال ،نکته مهم در جريان اين نشست ،عقب نشيني ترامپ از مواضعي مانند حضور نيروهاي
آمريکايي در شبه جزيره کره و برگزاي مانورهاي مشترک با کشورهاي کره جنوبي و ژاپن بوده است .مواردي که
نماد تسليم اياالت متحده در برابر کره شمالي محسوب مي شود .رئيسجمهور آمريکا ،در ابتداي کنفرانس خبري
خود گفت :من اهل معامله هستم .وي نشست خود با رهبر کره شمالي را «نشستي تاريخي» خواند .او سپس از
تالشها و ميزباني سنگاپور از نشست او با کيم جونگ اون قدرداني کرد.
ادامه در صفحه9

نادر قاضي پور خبر داد :

سكوت مسئوالن در َآشفتهبازار سكه

صفحه 4

10

معاون مركز ملي فضاي مجازي :

رتبه جهاني پيامرسانهاي
ايراني افزايش يافت
نوبخت  :حقوق شاغلين
و بازنشستگان تا قبل از
عيد فطر پرداخت مي شود

در سايت رسالت بخوانيد

WWW.RESALAT-NEWS.COM

مهندس محمود فرشيدي :

آموزش و پرورش
نه پول دارد نه زور

راهكارهاي كاهش و جلوگيري از مدرسههراسي
چرا برخي دانشآموزان حال تحقيق ندارند؟

مشكلي در تعادل عرضه و تقاضاي
سكه نداريم

سردار عبداللهي  :ابرپروژه آبي غرب كشور تا پايان امسال بهرهبرداري مي شود

رمز ماندگاري انقالب از ديدگاه امام خميني

(ره)

همکاري اقتصادي يا جنگي
صفحه4

ابتکار عمل در دست نيروهاي يمني

آگهي فراخوان عمومي مشاركت و سرمايهگذاري

» سرمقاله

آخرين وضعيت اسالميسازي دانشگاه

»

محمدجواد الريجاني :
به اروپاي يها اهميت داديم
خودشان را لوس كردند

رئيس كل بانك مركزي :

احتكار  90هزار خودرو از سوي
سايپا و ايران خودرو

» دکتر حامد حاجيحيدري
* قضيه:
 دوشنبه شب ،و يک شب پس از گردهمايي اساتيددانشگاهها در حسينيه امام خميني (ره) که در آن سخن
از فاصله گرفتن از «مصرفزدگي در دانش» ميرفت،
به محفل افطار دوستان هنري-فلسفي-جامعهشناختي
در يک حسينيه به نام نامي «شهيد سيد مرتضي
آويني» دعوت شدم؛ براي استماع سخنراني قبل
از افطار رفتم و همان قبل از افطار هم برگشتم.
به رغم محفل شب قبل که توصيه به اساتيد براي «هويت بخشيدن به
دانشجويان و خودباوري» بود ،در اين محفل ديگر ،مدام سخن از مدح
مارتين هايدگر و فريدريش شيلر و فريدريش ويلهلم نيچه و چند آلماني
ديگر بود ،و سخنان بيمحابا و تند و تيزي در تخفيف و تحقير ابنسيناي
خراساني و مالصدراي شيرازي گفته ميشد! و نهايتاً کار به تخفيف کل اديان
ابراهيمي ،آن هم در «محفل افطار» در «حسينيه شهيد آويني» رسيد!،
که خدا را شکر وقت تنگ آمد و غربپيمايي «شرقگرايان هايدگري» که
يکسر مدح راستگرايان افراطي آلمان بود پايان يافت! آنجا به نام مشهد و
ال به کام آلمان تمام شده بود؛ آنجا اص ً
شرق و فرديد و شهيد آويني ،ک ً
ال به
بخشي از خاک آلمان تبديل شده و تنها سفير آلمان را در «محفل افطار»
خود کم داشت! از همان ابتدا ،مفهوم نبود که اين جماعت شرقگرا،چگونه
در غربپيمايي خود ،وقتي به خاک آلمان ميرسند ناگهان پايشان سست
ميشود ،و يادشان ميرود که تا قبل از وصول به مرزهاي آلمان ،هر چه غربي
بود را به نام غيرشرقي طرد و نفي کرده بودند؛ بدينسان ،همانطور که از
سالها قبل انتظار ميرفت ،آشکارا ،شرقگرايي نسبيتگرايانه اين دوستان
شرقگرا ،نهايتاً به غربگرايي ناپختهاي ختم ميشود که از فرط خردگريزي
و رمانتيسيسم افراطي ،راه رستگاري چنداني هم براي آن متصور نيست.
آنها به استناد جمالتي از هايدگر و نيچه و ک ً
ال ميراث راستگرايي افراطي
(موسوم به فاشيسم) ،اديان ابراهيمي را نکوهش ميکردند؛ و کيفرخواست
عليه ابراهيم خليل عليه السالم ،آن هم در «محفل افطار» «حسينيه شهيد
آويني» چه بود؟ اين که دين حنيف ابراهيم عليه السالم ،خرد و منطق را
به خيال و هنر سيطره بخشيده است! ناگفته پيداست که شيوه استدالل
در اين محفل بيش از منطقي و خردمندانه ،پر از انفعاالت و هيجان بود،
و روايتهاي تاريخي از خيال و فکر و تکنيک ،به مدلسازيهاي کالمي و
نمايشي بدون قرينه تقليل مييافت؛ نه ميشد از براهين و استداللشان
پرسيد که اصل مرام آنان شورش عليه منطق گرديده بود ،و نه ميشد گواه
تاريخي در بيان ادعاهاي تند عليه بزرگاني همچون مالصدراي شيرازي
درخواست کرد ،چرا که ارائه گواه تاريخي از حيلههاي منطق براي به زنجير
کشيدن خيال تلقي ميگرديد!
 اين ،نمونهاي بود از تبعات مواجهه تقليدي با دانش که در نشست يک شنبهشب رهبر انقالب اسالمي با اساتيد دانشگاه نکوهش ميشد؛ ايشان فرمودند:
«بنده با ياد گرفتن علم از ديگران هيچ مخالف نيستم؛ اين را بارها گفتهام
و همه هم ميدانند؛ گفتم ما ننگمان نميآيد که ا ز آن کسي که داراي علم
است ياد بگيريم و شاگردي کنيم ،ا ّما شاگردي يک حرف است ،تقليديک
حرف ديگر است! تا کِي دنبالهر ِو علم اين و آن باشيم؟  ...علم آن چيزي
است که شما به آن دست پيدا کنيد ،بتوانيد بفهميد آن را ،از درون ذهن
ف ّعال شما تراوش بکند .بايد دنبال اين باشيم که ما توليد علم بکنيم؛ تا کِي
مصرف کنيم علم اين و آن را؟»
* تأمل در قضيه:
 من در صحنه فعلي پيشرفت علوم انساني اسالمي ،سه موضع و جبههميبينم؛ يکي باقيماندههايي از مسير روشنفکري سنتي است که آشکارا
خود را آنگلوفان و فرانکوفان ميخوانده ،و امروز ،به طرز مفرطي در صحنه
دانشگاهي فرتوت و محدود گرديده است .فرض اين مسير آن بوده است که
ما همواره صد سال و اندي نسبت به «ازمابهتران» عقبتر افتادهايم ،و هر چه
در طول صفويه تا کنون دويدهايم ،نتوانستهايم اين فاصله را کم کنيم.
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اعتماد مردم بزرگترين
سرمايه زندگي اجتماعي است

مهندس مير سليم  17راهكار براي حمايت از توليد ملي ارائه كرد .عضو
مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با ايسنا با بيان اينکه حمايت
از کاالي ايراني در جامعه توليدمحور محقق ميشود گفت :جامعهاي
که توليد دانش ،توليد فکر ،توليد کاال و توليد فرهنگ خالق داشته
باشد .آنگاه کاالي با کيفيت هم توليد ميکند و مردم آن مصرفکننده
کاالي توليد داخل نيز ميشوند .سيدمصطفي ميرسليم با اشاره به اينکه
مردم در يک جامعه ويژه خوار ،طبق يک ذائقه و در جامعه توليدمحور
با ذائقهاي ديگر مصرف ميکنند ،اظهار کرد :ما نميخواهيم مردم را
محکوم به مصرف کاالي بد کنيم ،به همين دليل وظيفه داريم که
کمک کنيم تا قيمت تمام شده کاالي ايراني ارزانتر و رقابتيتر بشود
و هم فناوري بهتري بيايد و کيفيت آن ارتقا يابد.
وي تاکيد کرد :پاي اقتصاد رقابتي در ايران ميلنگد و مهمترين دليل
اين موضوع نيز حمايت بيدريغ ،بدون برنامه و دائمي از توليداتي
است که مزيتي در کشور ما ندارند و همچنان شاهديم که حمايت از
صنايعي صورت ميگيرد که نهتنها مزيتي براي کشور ندارند ،بلکه در
بسياري از مواقع آن حمايتها نتيجهاي جز ويژهخواري در بخشهاي
غيرمولد نداشته است .ميرسليم  ۱۷راهکار براي حمايت از توليد ايراني
به شرح زير مطرح كرد -۱ :بهبود کيفيت  -۲توسعه ،تنوع و نوآوري
 -۳بهبود خدمات پس از فروش -۴تبليغات موثر و فرهنگسازي
ميهني  -۵بهبود بازاريابي  -۶بهبود نام و نشان تجاري -۷جلوگيري
از واردات کاالي قاچاق ارزان و بي کيفيت -۸ايجاد تسهيالت خريد
 -۹سرمايه گذاري روي فناوريهاي نوين و بهنگام  -۱۰توسعه نظام هاي
مديريت و ارتقاي مديران -۱۱پرورش منابع انساني متخصص  -۱۲بهبود
طراحي و ترکيب بندي  -۱۳بهبود و مهندسي مجدد فرآيندها  -۱۴جذب
سرمايه گذار خارجي  -۱۵ايجاد تسهيالت مالي براي توليدکنندگان
 -۱۶بهبود و اصالح قوانين و مقررات منسوخ ،ناکارآمد و ضد بهرهوري
 -۱۷الگو برداري از تجارب موفق در دنيا

ترامپ پس از پنج ساعت مذاكره با اون  :

2

نوبت اول

نوبت دوم

شهرداري بناب به استناد ماده  9شيوهنامه سرمايهگذاري و در اجراي بند  1صورتجلسه مورخه  97/3/17هيات عالي سرمايهگذاري در
نظر دارد از طريق سرمايهگذاري مشاركتي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اجراي احداث پروژه ذيل از طريق جذب سرمايهگذار اقدام
نمايد .لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان واجد شرايط كه توان مالي و سرمايه جهت انجام و اجراي اين پروژه را دارند ،دعوت به عمل ميآيد
جهت دريافت اسناد سرمايهگذاري و اطالعات و جزئيات بيشتر به مديريت سرمايهگذاري واقع در باالتر از خيابان امام(ره)  -شهرداري
مركزي بناب مراجعه و يا كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  04137722010مديريت سرمايهگذاري تماس حاصل نمايند.
 -1هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است -2 .تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ،پايان
وقت اداري (ساعت  )14/15روز شنبه مورخه  97/4/9و محل اخذ اسناد فراخوان و تسليم پيشنهادات ،دبيرخانه شهرداري خواهد بود.
 -3به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوقالذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد -4 .هرگاه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد -5 .به پيشنهادات مبهم و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد -6 .هزينه
آگهي برعهده برنده خواهد بود.
رديف

نام فرصت سرمايهگذاري

روش مشاركت

دوران مشاركت

آورده سرمايهگذار

سپرده فراخوان

1

احداث همزمان پل عابرگذر مكانيزه در ورودي
فرهنگيان  3و احداث بازارچههاي محلي توسط
سازههاي پيشساخته و شيك و مدرن در اطراف
ميدان امام علي(ع) و توضيحات بيشتر در اسناد
فراخوان موجود است.

B.O.T

 15سال

 2/2ميليارد تومان

 110ميليون تومان

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/30 :
خ ش97/3/23 :

نادر داوودي  -شهردار بناب

تجديد آگهي فراخوان عمومي مشاركت و سرمايهگذاري
نوبت اول

شهرداري بناب به استناد ماده  9شيوهنامه سرمايهگذاري و در اجراي بندهاي  2و  4و  5به شماره دبيرخانه  97/2/29-4630هيات عالي
سرمايهگذاري در نظر دارد از طريق سرمايهگذاري مشاركتي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اجراي احداث پروژههاي ذيل از طريق
جذب سرمايهگذار اقدام نمايد .لذا بدينوسيله از كليه متقاضيان واجد شرايط كه توان مالي و سرمايه جهت انجام و اجراي پروژهها را
دارند ،دعوت به عمل ميآيد جهت دريافت اسناد سرمايهگذاري و اطالعات و جزئيات بيشتر به مديريت سرمايهگذاري واقع در باالتر
از خيابان امام(ره)  -شهرداري مركزي بناب مراجعه و يا كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  04137722010مديريت سرمايهگذاري
تماس حاصل نمايند.
 -1هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است -2 .تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ،پايان
وقت اداري (ساعت  )14/15روز شنبه مورخه  97/4/9و محل اخذ اسناد فراخوان و تسليم پيشنهادات ،دبيرخانه شهرداري خواهد بود.
 -3به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوقالذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد -4 .هرگاه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد -5 .به پيشنهادات مبهم و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد -6 .هزينه
آگهي برعهده برنده خواهد بود.
رديف

نام فرصت سرمايهگذاري

آدرس محل پروژه

روش مشاركت

ارزش آورده سرمايهگذار

1

رفع نواقصات و سپس ايجاد رستوران سنتي در حمام حاج فتحا...

كاملو

B.O.T

 210ميليون تومان

2

رفع نواقصات و توسعه و سپس احداث كافيشاپ سنتي

پارك سنجد

B.O.T

 442ميليون تومان

3

احداث ورزش زيپالين

پارك فدك

مشاركتي

 160ميليون تومان

تاريخ انتشار نوبت اول97/3/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/30 :
خ ش97/3/23 :

نادر داوودي  -شهردار بناب

شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان

به اندازهاي مصرف كنيم تا هميشه آب داشته باشيم

روابط عمومي شركت آبفا سيستان و بلوچستان

تجديد فراخوان مناقصه عمومي
يكمرحلهاي

شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان در نظر دارد
به استناد قانون برگزاري مناقصات  -مصوب  1383مجلس
شوراي اسالمي از محل اعتبارات طرحهاي عمراني ،به منظور
اجراي پروژهاي مطابق مشخصات زير از كليه پيمانكاران
حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به
عمل ميآيد:
 -1كارفرما :شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه :عمليات اجرايي فاز دوم اصالح شبكه
بخشي از شبكه توزيع آب شهر زابل
 -3دستگاه نظارت :شركت مهندسين مشاور طوس آب
 -4مبلغ برآورد اوليه( 9/830/047/039 :نه ميليارد و هشتصد
و سي ميليون و چهل و هفت هزار و سي و نه) ريال
 -5مدت اجراي كار( 18 :هجده) ماه شمسي
 -6رشته و پايه پيمانكار :اشخاص حقوقي داراي گواهينامه
صالحيت پيمانكاري در رشته آب (حداقل پايه )5
 -7مبلغ تضمين شركت در مناقصه( 492000000 :چهارصد
و نود و دو ميليون) ريال
 -8تاريخ و مهلت تهيه و تحويل اسناد مناقصه:
مهلت تهيه اسناد مناقصه پنج روز از تاريخ انتشار نوبت اول
اين آگهي ميباشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه از آخرين روز توزيع اسناد ده
روز ميباشد.
لذا شركتهاي واجد شرايط ميتوانند پس از چاپ نوبت
اول آگهي با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت
(ستاد) به آدرس   www.setadiran.irبا پرداخت 1000000
(يك ميليون) ريال ،اسناد مناقصه را دريافت و با توجه
به مندرجات اسناد مناقصه و در مواعد زماني مندرج در
سامانه مدارك الزم شامل پاكات (الف)( ،ب)( ،ج) را مطابق
با شرايط مناقصه تهيه و به صورت  pdfدر سامانه فوق
بارگذاري نمايند.
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دفتر قراردادها
شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان

