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گزارش خبري-تحليلي رسالت از تحركات رسانه اي ضدانقالب

کارگران ملکه مشغول کارند!

بياييد واقعبين باشيم و منکر نشويم که «بي بي سي» ،کعبه آمال بسياري از
فعاالن رسانهاي جناح ضدانقالب است! در بازه زماني دو سال گذشته 10 ،نفر از
کارمندان «بي بي سي» ،اين رسانه را ترک کردهاند و به رسانههاي فارسيزبان
ديگر پيوستهاند .خوشبينانه است اگر تصور کنيم اين رسانه متمکن ،در نگهداشت
نيروي انساني ،ناتوان است يا نميتواند نيروهاي حرفهاي خود را که سالها ،روي
آنها سرمايهگذاري کرده ،راضي نگه دارد .از طرفي ،کوچ اين افراد به رسانههاي
فارسيزبان ديگر ،نشان از تيمسازي و آرايش جديدي دارد که جالب توجه است.
با توجه به اهميت رسانه و مدلهاي رفتاري رسانههاي غربي در تحوالت اخير
کشورهاي غرب آسيا و خصوصا ايران ،اين رسانهها معموال افکار عمومي را آماده
ميکنند تا دولتها اقدامات سياسي ،اقتصادي يا حتي نظامي را اجرايي کنند .در
موضوع اشغال ايران در جنگ جهاني دوم ،جنگ خليج فارس ،حمله آمريکا به
عراق و ...نيز اين اتفاق افتاد.
 )۱رسانه ،وکيل مردم است
مخاطب به رسانه وکالت ميدهد که هر جايي که او نميتواند حضور
داشته باشد ،رسانه حاضر شود و اخبار را دريافت و به او منتقل کند؛ و
جايي که انحراف مسئوالن از اصول و معابر را ميبينند ،وظيفه نظارتي
خود را انجام دهند و مسئوالن را وادار به پاسخگويي کنند .اما اکنون شاهد
کار تشريفاتي رسانهها هستيم؛ همزمان با شروع بحران ،کارشان را آغاز
ميکنند و با پايان بحران ،کارشان تمام ميشود .در حالي که مردم انتظار
دارند رسانهها قبل از بروز مشکل ،هشدار بدهند و بعد از پايان ،داليل
وقوع را تحليل کنند و جلوي اتفاقات مشابه را بگيرند.
 )۲راز جذب مخاطب چيست؟
اينکه چه درصدي از مردم به رسانههاي خارجي مراجعه ميکنند و چه
درصدي به رسانههاي داخلي ،بايد بر اساس نظرسنجيهاي دقيق و معتبر
اعالم شود؛ اما مسلم است که رسانههاي خارجي ،بخش قابلتوجهي از
مردم را به خود وابسته کردهاند و مردم براي آگاهي از اخبار و وقايع ايران،
منطقه و جهان ،به «بي بي سي» و شبکههاي مشابه خارجي توجه دارند.
حتي اگر اين تعداد ،درصد کمي را تشکيل دهد ،هشداردهنده است؛ زيرا
رسانهاي که در ايران نيست ،داخل کشور ،خبرنگار و مجوز فعاليت ندارد،
توانسته دستکم  ۳۰درصد از مردم را به خود جذب کند.
چه کردهايم که مردم براي دريافت اخبار ،به «بي بي سي» و فضاي مجازي
مراجعه ميکنند؟ ميتوان به صراحت گفت خطر برنامهاي مثل «من و
تو» به مراتب بيشتر از برنامههاي ديگر ماهوارهاي است؛ چون اين برنامه،
از بستر فرهنگي براي رسيدن به اهداف سياسي سازندگان خود استفاده
ميکند و محتواي بسيار سرگرمکننده به مخاطب ارائه ميدهد .در حالي
که مخاطب با مراجعه به تلويزيون ملي ،اغلب دست خالي برميگردد و
محتواي جذابي پيدا نميکند.
 )۳رسانههاي داخلي جا ماندهاند؟
امروز ،رمز موفقيت رسانهها ،يادگيري کار رقابتي است .داخليها بايد باور
کنند رسانههاي ديگري هم هستند و مخاطبان هيچ تعهدي به ايشان
ندارند .هر کس بتواند نياز رسانهاي مخاطب را بهتر ،سريعتر ،صادقانهتر و
بيطرفانهتر تأمين کند ،مخاطب به او وابسته ميشود.
رسانهها اکثرا رويدادي کار ميکنند؛ مثال اگر رهبر معظم انقالب ،يک
هدف متعالي را بيان ميکنند ،رسانهها فقط آن را ميگويند و بر آن،
متمرکز و متوقف نميشوند؛ در حالي که بعضي خبرها يا مسائل آنقدر
مهماند که بايد در قالبهاي مختلف (مصاحبه ،گزارش ،فيلم ،سريال
و )...به آنها پرداخته شود؛ نتيجه اينکه مثال نام سال ،لقلقه زبان و مايه
تمسخر برخي ميشود.
 )۴داخليها در برابر آرايش جديد چه کنند؟
رسانههاي ايراني متعهد به کشور و انقالب ،با هر جهتگيري سياسي ،بايد
تحوالت پيرامون خود را درک کنند .آگاه باشند که چه تغييراتي در حال وقوع
است و مخاطبان را هم آگاه کنند .مرحله بعد ،واکنش همعرض و اتخاذ راهبرد
فعال و فوقفعال است؛ يعني سعي کنند آرايش رسانهاي همعرض داشته باشند
و منتظر نمانند که جبههاي شکل بگيرد تا با آن مقابله کنند؛ نهايتا بتوانند
تحوالت آتي را هم پيشبيني کنند.
بايد محتواي رسانهاي (خبر ،تحليل ،تفصيل ،فيلم ،سريال و )...را طوري توليد
و منتشر کنند که مردم با وجود رسانههاي خارجي ،به سراغ آنها نروند .مردم
حق دارند خبرهاي کشور و دنيا را از رسانههاي ملي خود بشنوند .اگر اين نياز
تأمين نشود ،به سراغ رسانههاي ديگر ميروند.
 )۵چرا مخاطب از دست داخليها ميرود؟
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عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري گفت :هر کس دل مردم را خالي کند ،کار دشمن
را انجام داده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم از الرستان ،آيتاهلل سيد احمد خاتمي در جمع
مردم الرستان با بيان اينکه اگر در طول  40سال اخير حرف واليت شنيده و عملي ميشد امروز
کشور از بسياري آسيبها در امان بود ،تصريح کرد :ساليان زيادي است که مقام معظم رهبري
تأکيد بر اقتصاد مقاومتي دارند.عضو شوراي عالي حوزه علميه قم با بيان اينکه بنا به فرموده
رهبر معظم انقالب پاشيدن بذر نااميدي در جامعه گناه کبيره است ،اظهار داشت :دشمنان
در فضاي مجازي با ايجاد نااميدي به دنبال تشويش اذهان مردم هستند.وي با اشاره به اينکه
عدهاي با جوسازي در اذهان مردم به گونهاي وانمود ميکنند که هيچ چيز در کشور در جاي
خودش قرار ندارد و قرار است در آينده نزديک در جامعه قحطي رخ دهد ،تصريح کرد :دشمنان
در فضاي مجازي اينگونه القاء ميکنند که برخي از علما يا مسئوالن با چهرهاي مبدل به دنبال

فرار از کشور هستند که اين مهم دروغ محض است.امام جمعه موقت تهران با تأکيد بر اينکه
ملت ايران نشان دادهاند که خسته نميشوند ولي دشمنان را خسته خواهند کرد ،ادامه داد:
به کوري چشم دشمنان در  40سال اخير گردنههاي سختي را پشت سرگذاشتيم و با عنايت
الهي ديگر سختيها را نيز از سر ميگذرانيم .وي مشکالت اقتصادي کشور را متأثر از جنگ
رواني طراحي شده از سوي دشمنان برشمرد و عنوان کرد :باالرفتن قيمتها تحليل اقتصادي
ندارد بلکه منشأ رواني دارد.خاتمي بيان کرد :هر کس دل مردم را خالي کند و در آنها يأس به
وجود آورد ،کار دشمن را انجام داده است.وي با تأکيد بر اينکه در اين زمان که دشمن اعالم
جنگ اقتصادي ،رواني و فرهنگي کرده است ميبايست همه زير خيمه واليت جمع شويم،
گفت :بايد فاصلهها با وحدت به يک مشت تبديل و بر دهان دشمن بنشيند .آينده کشور روشن
است و با تکيه بر توحيد و واليت فقيه همه مشکالت قابل حل است.
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دكتر اكبر نصراللهي:

كوچ از بي بي سي حكايت از يك ماموريت پنهاني دارد
تقريبا از يک سال و نيم گذشته ،حدود  ۱۰نفر از کارمندان شبکه
تلويزيوني «بي بي سي» فارسي ،از اين شبکه ،به شبکههاي
فارسيزبان ديگر (دويچهوله ،راديو فردا و ايران اينترنشنال)
رفته اند؛ در واقع جابهجايي در سه سطح مدير ،خبرنگار و مفسر.
اين جابهجايي از افرادي مثل بزرگمهر اشرفالدين (معاون خبر
«بي بي سي») و صادق صبا (رئيس«بي بي سي» فارسي) شروع
شد و به مرور به افرادي مثل هارون نجفيزاده (خبرنگار «بي بي
سي» در افغانستان) ،جمشيد برزگر (مفسر) ،رمضانپور (مفسر)،
مهدي پرپنچي (مجري صفحه دو «بي بي سي») و ...رسيده است.
گويا از «بي بي سي» به سمت رسانههاي ديگر ،پمپاژ نيرو شده
است؛ که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به ضرر آن باشد ،اما
در بلندمدت سودش را ميبرد (تاکتيک هزينه براي سرمايه) .به
نظر ميرسد «بي بي سي» بهجاي اينکه از يک رسانه ،اهداف
خود را دنبال کند ،از چند رسانه و در قالبهاي مختلف ،آنها را
پي ميگيرد؛ در واقع تکثر رسانهاي و وحدت اهداف و استراتژيها!
در همين زمينه ،اکبر نصراللهي ،دکتراي مديريت رسانه ،استاد
دانشگاه و مؤلف کتاب «مديريت پوشش اخبار بحران در رسانههاي
حرفهاي» با خبرنگار روزنامه رسالت به گفتوگو نشست.آنچه در
پي مي آيد متن اين گفتوگوست.
آرايش اخير رسانهاي جبهه ضدانقالب نشانه چيست؟
به چند دليل به نظر ميرسد اين جابهجاييها طبيعي نيست و
اهداف پنهاني را دنبال ميکند:
اول) کوچ و جابهجايي از يک رسانه به رسانه ديگر ،بيسابقه و
غيرطبيعي نيست؛ اما کوچ حدود  10نفر از «بي بي سي» ،در
زماني نسبتا کوتاه ،بيسابقه و غيرطبيعي است و به نظر يک
«مأموريت پنهان» ميرسد.
دوم) «بي بي سي» ،برند مطلوب و محبوب بسياري از فعاالن
رسانهاي فارسيزبان است که به درست يا غلط ،عالقه زيادي به
کار با آن دارند؛معمول نيست کسي که با اين برند کار ميکند ،با
توجه به شهرت و اهميت اين برند و مطلوبيتهاي نسبي مالي،
از اين رسانه جدا شود .
سوم) معموال رسانه غيرحرفهاي که ارزش نيروي انساني را نم يدانند،
به راحتي نيروهايش را از دست مي دهند  ،اما «بي بي سي»
کامال حرفهاي است و براي جذب افراد ،دقت و سرمايهگذاري
ميکند .
چهارم) افراد جداشده ،همگي به رسانههاي فارسيزبان پيوستهاند.
چرا به رسانههاي انگليسي نرفتهاند؟ در حالي که بعضي از آنها
تسلط کامل به زبان انگليسي دارند .اين نکته را هم در نظر
داشته باشيد که ايران اينترنشنال و راديو فردا را عربستان و
آمريکا حمايت ميکنند.
به نظر ميرسد آرايش اخير رسانهاي ،با تحوالت جاري و
آتي ايران مرتبط است و با توجه به خروج آمريکا از برجام و
رجزخوانيهاي آمريکا و عربستان ،خيال برخوردهاي سخت با
ايران را در سر دارند.
در آرايش رسانهاي موجود« ،بي بي سي» فارسي يک بازيگر مؤثر و

فعال است .پس به لحاظ حرفهاي و سياسي ،اين جابهجاييها بايد ما
را حساس کند ،که متأسفانه رسانههاي ما را حساس نکرد.
تقسيم کار صورتگرفته در جبهه رسانهاي ضدانقالب،
ناشي از چه اتفاقي است؟
مقامات آمريکايي از مدتها قبل ،صراحتا بحث تغيير رژيم و
افزايش فشار بر ايران را کالمي و غيرکالمي پيگيري ميکنند.
بنابراين نياز به ابزارهاي رسانهاي جديدي دارند و ظاهرا در حال
تکثير رسانههاي قبلي خود هستند.
بنده بهعنوان کسي که تحوالت رسانهاي را رصد ميکنم ،اين
جابهجاييها را ناشي از اختالفات دروني ،کسب موقعيت و جايگاه
شغلي بهتر و داليل صنفي و مالي ديگر نميدانم.
با توجه به شواهد و قرائني که ذکر شد و نيز بررسي مدل رفتاري
«بي بي سي» در گذشته ،به اين جمعبندي ميرسيم که يقينا
آرايش جديد ،با انتخابات بسيار مهم  ۱۴۰۰و برنامههاي ترامپ و
عربستان ،مرتبط است .اين مدل رفتاري (يعني راهاندازي و توسعه
«بي بي سي») با توجه به عوامل و شرايط مختلف زماني و سياسي
و نياز مخاطبان ،در سابقه رسانههاي حرفهاي مثل «بي بي سي»
وجود دارد و «بي بي سي» هم در راهاندازي سرويسهايش به اين
شرايط و بزنگاههاي تاريخي و سياسي توجه داشته است.
مثال راديو «بي بي سي» فارسي در 8دي ماه 1319يعني حدود 8ماه
بعد از تأسيس راديو در ايران تأسيس شد .به دليل جنگ جهاني دوم،
ايراندرکانونتوجهنازيهاومتحدينبودوبحرانهاوچنددستگيهاي
داخلي و بههمريختگي مناسبات ايران با همسايگان خود نيز از
شرايط آن زمان است .در اين زمان راديو آلمان وجود داشته است
که در اختيار و کنترل متحدين بود .بريتانيا و متفقين براي اين
که بتوانند در آن شرايط حساس ،اثرگذار باشند و افکار عمومي را
براي حضور و اشغال قواي متفقين آماده کند ،راديو فارسي «بي بي
سي» را راهاندازي کردند .همين مسئله را درباره تلويزيون فارسي
«بي بي سي» ميبينيم که چند ماه قبل از انتخابات  88راهاندازي
ميشود که ايران به دليل مسئله هستهاي ،موقعيت ويژه سياسي
داشت و در کانون توجه قدرتها بود .در داخل نيز چند دستگيهاي
سياسي پر رنگي داشتيم .بهعالوه کشورهاي همسايه مثل عراق،

افغانستان و پاکستان هم ناآراميهايي داشتند .تلويزيون فارسي
«بي بي سي» در آن زمان ،يکي از اهداف خود را ارائه تصوير واقعي
از ايران اعالم کرد؛ اما در عمل ديدهايم اهداف آنها ظرفيتسازي
در ساختار فکري مخاطبان ،ايجاد تريبون براي مخالفان نظام،
براندازي نرم و موجهنمايي چهره غرب بوده است.
با نگاه واقعبينانه ،رسانههاي داخلي چه کمکاريهايي
داشتهاند که رسانههاي خارجي و ضدانقالب ،محل رجوع
بسياري از مردم براي دريافت اخبار روز شدهاند؟
اگر رسانههاي رسمي و ملي داخلي ،نيازهاي مردم را در زمينه خبر،
موسيقي ،فيلم ،سريال و ...تأمين کنند ،چه دليلي دارد که مردم
«بي بي سي» فارسي يا «من و تو» را ببينند؟ منصفانه و واقعبينانه،
بايد اين خطر را حس و پذيرفته شود .امروز ،بخش زيادي از
مردم به برنامههاي ماهوارهاي توجه دارند ،چون آنها را سرگرم
ميکند ،وقايع روز را به فاصله زماني بسيار اندک ،پوشش ميدهد،
تحليل محور هستند و مطالبات مردم را ميگويند و با زبان و
ادبيات خودشان ،با آنها صحبت ميکنند.
متأسفانه به دليل اقدامات غيرحرفهاي ،ضدملي و غيرمسئوالنه
رسانههاي رسمي و آستانه تحمل پايين مسئوالن ،مردم
مناطق مختلف کشور ،نظرات و مشکالت خود را با رسانههاي
خارجي مثل تلويزيون «من و تو» طرح ميکنند و هر روز
فيلمهاي زيادي را از نقاط مختلف کشور به اتاق خبر «من
و تو» و برنامه گزارشگر اين شبکه ميدهند .اگر رسانههاي
داخلي اين اخبار و مطالبات را بهموقع ،منصفانه و صادقانه
پوشش دهند و مسئوالن را ،به تعبير مقام معظم رهبري،
به پاسخگويي وادار کنند و در عين حال ريشه مشکالت
و راهکارهاي خروج از آنها را طرح و پيگيري کنند ،چه
دليلي دارد که مردم به رسانههاي خارجي و فضاي مجازي
پناه ببرند و آرزوها و مشکالتشان را با اين رسانهها در
ميان بگذارند؟
رسانههاي ما از چه تغييراتي غافل شدهاند که بخش نسبتا
زيادي از مخاطبان خود را از دست دادهاند؟
بايد باور کنيم که مردم ديگر در حصار رسانههاي داخلي نيستند

رئيس قوه قضائيه:

و مجبور نيستند مثل  30سال قبل ،فقط شبکه  ۱و  ۲را ببينند يا
روزنامه کيهان و جمهوري اسالمي را بخوانند! مردم به رسانهاي که
زودتر و بهتر به ايشان خبر بدهد و حس کنند بيطرفانه اخبار را
ميرساند ،مراجعه ميکنند (ممکن است واقعا بيطرف نباشد ،اما
با تاکتيکهاي رسانهاي به مردم القاي بيطرفي کند).
آرايش رسانهاي تغيير کرده است .غير از رسانههاي داخلي،
بازيگران و افراد ديگري هم آمدهاند .مخاطبان هم تغيير کردهاند؛
تحصيالت ،سواد رسانهاي ،ارتباطات و دسترسيهايشان افزايش
يافته است .تکنولوژيها کار را بهشدت راحت کردهاند و هر بازيگر
رسانهاي ميتواند با مخاطب ارتباط بگيرد .اما رسانههاي ما هنوز
نتوانستهاند تغيير و تحوالت در محيط پيرامون و مخاطب را
درک کنند؛ نميخواهند قبول کنند غير از خودشان ،رسانههاي
ديگري هم هستند.
توجه به عامل «زمان» و تغييرات محيطي ضروري است .کندي و
تأخير در «شناخت» و «تنظيم و تطبيق» با شرايط جديد «جهانى»
و «تکنولوژيکي» و «غفلت از رقيبان و دشمنان» ،براي مديران
رسانهها بسيار گران تمام خواهد شد و بهطور تصاعدي ،آنها را از
قافله تحول و تکامل بشري عقب خواهد انداخت ،بهگونهاي که
جبران آن شايد غيرممکن باشد.
زماني سازمانهاي رسانهاي و وسايل ارتباط جمعي ،در محدوده
کشور و منطقه خاصي فعال بودند ،اين محدوديت جغرافيايي،
وظايف و هنجارهاي خاصي را بر آنان تحميل ميکرد؛ اما اينک با
جهاني شدن ،مرزها يا تقريبا وجود ندارند يا در حال کمرنگ شدن
هستند .همين تغيير و تحوالت ،وظايف جديدي را براي مديران
و ساير عوامل رسانهاي ايجاد ميکند که بايد در برنامهريزيهاي
خود ،آنها را لحاظ کنند .شرايط بهگونهاي تغيير کرده است که
سازمانهاي رسانهاي بهعنوان بخشى از نظام بينالمللى ناگزير
و موظف هستند که رويکردي متناسب با شرايط و چالشهاي
آن داشته باشند.
وضعيت رسانههاي داخلي در حوزه حفظ منافع ملي را
چطور ارزيابي ميکنيد؟
با توجه به شناختي که از رسانههاي داخلي دارم ،در تعهد و
نيتشان تقريبا شکي نيست .افرادي معتقد و دغدغهمند هستند؛
ولي متأسفانه تخصص ،انديشه و توان کار رقابتي را ندارند .برخي به
اسم حفظ منافع ملي ،تيشه به ريشه امنيت ملي ميزنند؛ به اسم
دغدغهمندي براي اسالم و نظام ،به انقالب و کشور ظلم ميکنند؛
گفتمان نظام و رهبري را نميشناسند و ترويج نميکنند.
بسياري از مسئوالن هم رسانه را نميشناسند ،اما در کار رسانه
دخالت ميکنند .تا انتقاد ميشود ،فکر ميکنند انتقاد به کل
نظام است و قضيه را امنيتي ميکنند .در صورتي که اين انتقادها
تضمين امنيت نظام است ،چون اگر ما آنها را منعکس نکنيم ،اين
مطالبات در رسانههاي دشمن ،بهطور نادرست طرح ميشود و
شبههافزايي ميکنند.
رسانههاي حزبي هم به خاطر داشته باشند که اولويت اولشان،
منافع ملي است ،نه منافع فردي ،جناحي و حزبي.

3

خبر »

راي مردم در جمهوري اسالمي
حرف اول در عالم سياست است
رئيس دستگاه قضا گفت :راي مردم در جمهوري اسالمي ،حرف اول در عالم
سياست است.به گزارش خبرنگار قضائي خبرگزاري تسنيم ،آيت اهلل صادق
آملي الريجاني در ديدار روساي دفاتر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در
کشورهاي خارجي با بيان اينکه نظام جمهوري اسالمي به لحاظ مباني فلسفه
سياسي يک نظام واقعا بي بديل است ،گفت :مي گفتند قرن بيستم قرن پايان
ايدئولوژيهاست و ليبراليسم حاکم شده است اما در يک چنين فضايي ،نظام
جمهوري اسالمي با رهبري امام خميني (ره) شکل گرفت و بنيان فلسفي آن
يک بنيان فلسفه سياسي بديل براي ليبراليسم است.وي با تاکيد بر اينکه نظام
جمهوري اسالمي ترکيبي از مردمساالري و ارزشهاي ديني و اخالقي است و
اين ترکيب يک نظام فلسفه سياسي واقعا بي بديل را در دنيا مطرح کرده است.
نظام جمهوري اسالمي در بستري که ليبرال دموکراسي خود را همه جا حاکم
مي ديد ،سر برآورد گفت :اصل دوم قانون اساسي صراحتاً مي گويد نظام جمهوري
اسالمي بر مولفه نگاه توحيدي ،وحي الهي ،معاد ،عدل ،امامت ،کرامت و ارزش
واالي انسان توام با مسئوليت در برابر خدا ايجاد شده است .راه جمهوري اسالمي
از راه ليبرال دموکراسي جداست.وي تصريح کرد :امروز بعيد است کسي معتقد
باشد که لبيراليسم ايدئولوژي نيست زيرا ليبرال دموکراسي هم بر اساس يک
سري ارزش ها ايجاد شده است .مهم اين است بدانيم کجاها راهمان از ليبرال
دموکراسي جدا مي شود.رئيس دستگاه قضائي بيان کرد :يکي از ارکان ليبرال
دموکراسي فردگرايي است و معتقد است فرد اهداف و ارزش هايش را خودش
انتخاب مي کند و لذا مي گفتند کار دولت ها بايد حداقلي باشد و انسان ها بر
اساس نفع و چارچوب ارزشي خود اقدام کنند .بنا به اين نظر ،دولت ها نبايد در
ساحت ارزش هاي جامعه و مردم ورود كنند و کاري به سعادت مردم نداشته
باشند و متاسفانه همين حرف هاي قرن نوزدهمي را به خورد مردم مي دادند
اما در ليبرال دموکراسي نوين تا حدي به دخالت دولت ها چرخيدند و گفتند
دولت ها بايد در ساحت هاي اقتصادي و اجتماعي مداخله کنند.وي گفت :ادعاي
اينکه ليبرال دموکراسي خالي از ارزش و بي طرفانه است ،حرف بيخودي است.
جمهوري اسالمي يک نظامي است که از ابتدا بر ارزش هاي خود تاکيد کرده و
بر خالف ليبرال دموکراسي ،مبنا را بر فردگرايي نگذاشته است.رئيس قوه قضائيه
اضافه کرد :در يک بستري که ليبراليسم چنين ادعاهايي را دارد و متفکران غربي
و آنهايي که تاريخ نگار افکار و ايده ها هستند ،بر سلطه جهاني ليبراليسم ادعا مي
کردند اما در اين بستر ،فلسفه سياسي جمهوري اسالمي حرف براي گفتن دارد.
بنيان تمام دخالت ها و تصرف ها و افکار و جهت گيري ها در نظام جمهوري
اسالمي ،نگاه توحيدي است.وي گفت :بنيانگذار جمهوري اسالمي از کساني بود
که با تمام وجودش به اين نظام و بنيان هاي فکري آن اعتقاد داشت .هم به
مردم و حضورشان اعتقاد داشت و هم به بنيان هاي ايماني و ارزشي اين نظام
معتقدند بودند .مقام معظم رهبري نيز همين طور هستند و کاري هم ندارند
چه گروهي سر کار مي آيد .بنابراين نظام جمهوري اسالمي نشان داد مردم و
راي شان حرف اول در عالم سياست است .اقتضاي اين نوع نگاه ،هم باورمندي
به خود و اعتماد به نفس و هم عزتمندي و کرامت است.

تجديد آگهي مناقصه

نوبت اول

نام دستگاه مناقصهگزار  :شركت آب و فاضالب روستايي استان البرز
شركت آب و فاضالب روستايي استان البرز در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه برابر مشخصات جدول ذيل از طريق
سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا
ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)به آدرس
 www.setadiran.irبرگزار خواهد شد .ضمنا مناقصهگراني كه عضو سامانه نميباشند جهت شركت در مناقصه موظفند
نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي اقدام نمايند.
 -2آدرس دستگاه مناقصهگزار  :كرج  ،چهارراه هفت تير  ،جنب كوچه درمانگاه شهيد كالنتري (بنبست ستاره )2
شركت آب و فاضالب روستايي استان البرز
 -3موضوع مناقصه  :عمليات اجرايي آبرساني به روستاهاي استان البرز به شرح جدول ذيل :
رديف

عنوان

مبلغ برآورد

مبلغ تضمين

نوع اعتبار

1

اجراي شبكه توزيع آب آشاميدني شهرك بنياد روستاي
كردان از توابع شهرستان ساوجبالغ

2989827018

149491351

اعتبارات داخلي

 -4دستگاه نظارت  :معاونت مهندسي و توسعه
 -5برآورد مبلغ اوليه پيمان  :بر اساس فهرست بهاي پايه سال  1397به شرح جدول فوق (ضمنا تعيين دامنه قيمتهاي
متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحلهاي طبق بخشنامه  94/158764مورخ  1394/7/13معاونت برنامهريزي و
نظارت راهبردي رئيس جمهوري سابق در اين مناقصه اعمال ميگردد)
 -6مدت اجراي پروژه  5 :ماه از زمان ابالغ قرارداد
 -7نوع تضمين شركت در مناقصه  :ضمانتنامه بانكي به حساب جاري سيبا بانك ملي به شماره حساب 2175216016002
نزد بانك ملي شعبه جهانشهر كرج كد  2641به نام شركت آب و فاضالب روستايي استان البرز مي باشد.
 -8مهلت فروش اسناد مناقصه  :از روز دوشنبه مورخ  97/5/1لغايت ساعت  19روز جمعه مورخ  97/5/5بستر سامانه
تداركات الكترونيك دولت (ستاد)
-9مهلت تحويل اسناد  :تا ساعت  19روز دوشنبه مورخ  97/5/15بستر سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد)
 -10تاريخ بازگشايي اسناد  :ساعت  8صبح روز سه شنبه مورخ 97/5/16
 -11شرايط شركت در مناقصه  :پيمانكاران براي شركت در مناقصه بايدسوابق كاري و حداقل رتبه پنج آب پيمانكاري
سازمان مديريت و برنامهريزي و گواهينامه  HSEاز اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي داشته باشند همچنين
پيمانكاران بعلت ضيق وقت بايستي تمام عمليات اجرايي روستاهاي هر بخش را به صورت همزمان و با اكيپهاي
متعدد انجام دهند.
 -12مدت اعتبار پيشنهادات مناقصه  :از تاريخ بازگشايي سه ماه مي باشد.
-13محل تامين اعتبار :اعتبارات داخلي سال  1397شركت مي باشد.
 -14ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -15آگهي مذكور در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور و سايت مناقصه و مزايده شركت مهندسي آبفاي كشور
به آدرس  http://iets.mporg.irو  http://tender.nww.irو سايت شركت آب و فاضالب روستايي استان البرز به
آدرس  http://abfar-alborz.irدرج خواهد شد.
 -16كليه هزينههاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تذكر  :به پيشنهادهاي فاقد سپرده  ،سپردههاي مخدوش  ،سپردههاي كمتر از ميزان مقرر  ،چك شخصي و نظاير آن و
يا فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ارائه شماره اقتصادي و شناسه ملي و رعايت الزامات ايمني توسط كليه مناقصهگران الزامي ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/3
شناسه آگهي 209804

هر کس دل مردم را
خالي کند ،کار دشمن را
انجام داده است

سياسي

آگهي مناقصه عمومي يك مرحلهاي شماره 97/006
وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب روستايي
استان البرز

آي تاهلل سيد احمد خاتمي:

شركت آب و فاضالب روستايي استان البرز

شهرداري بسطام به استناد مجوز شماره  97/4/9/299شوراي محترم اسالمي
شهر نمونه گردشگري در نظر دارد نسبت به ساخت المان ميدان امام حسين(ع)
بر اساس طرح سازه موجود اقدام نمايد لذا كليه افراد حقيقي و حقوقي
ميتوانند جهت دريافت و تحويل اسناد مناقصه حداكثر تا تاريخ  97/5/9به
امور قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار 97/5/1
خ ش 97/5/1

محمدعلي يعقوبيان  -شهردار بسطام

آگهي مناقصه عمومي يك مرحلهاي
(نوبت اول)

 -1نام دستگاه مناقص ه گزار :اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان
 -2انواع تضمين شركت در مناقصه  :ضمانتنامه بانكي معتبر -واريز نقدي به حساب سپرده اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان به شماره
 2176312211009نزد بانك ملي شعبه اهواز
 -3زمان ،مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه :در ساعتهاي اداري از تاريخ  97/5/2لغايت  97/5/8از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت
(ستاد) www.setadiran.ir
 -1-3با توجه به اينكه كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و گشايش پاكتها از طريق سامانه
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس فوق انجام خواهد شد ،الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در
سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 -4زمان و محل ارائه پيشنهادها  :تا ساعت  11/30روز شنبه مورخ  97/5/20از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irميباشد .ضمانتنامه يا فيش واريزي ،هم به صورت اسكن شده در سامانه فوق الذكر بارگذاري گردد و هم به صورت فيزيكي
(پاكت الف با درج شماره و موضوع مناقصه) به آدرس  :امانيه  -خ شهيد مدرس  -اداره كل راه و شهرسازي خوزستان  -اداره توسعه منابع انساني
و تحول اداري تا ساعت  11/30مورخ  97/5/20تحويل گردد.
توجه  :زمان تحويل پاكت الف تا ساعت  11/30ميباشد و پس از آن هيچ پاكتي تحويل گرفته نميشود.
 -5زمان و محل بررسي پيشنهادها :ساعت  8روز دوشنبه مورخ  97/5/22به آدرس امانيه  -خ شهيد مدرس  -اداره كل راه و شهرسازي
خوزستان  -سالن اجتماعات
 -6به پيشنهادهاي مشروط  ،مبهم  ،مخدوش  ،فاقد سپرده و فاقد گواهي تعيين صالحيت از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ترتيب اثر
داده نخواهد شد.
 -7اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف :اهواز  -امانيه  -خ شهيد
مدرس  -اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان  -تلفن33334051 -5 :
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

محل اجراء

مبلغ برآورد بر اساس فهرست بهاء
سال  97و فهرست بهاء تجميع

مبلغ تضمين شركت در مناقصه

97/30

كمك به احداث و بهسازي راههاي روستائي
رامهرمز  -رامشير (مسير روستايي قلعه كهنه)

رامهرمز

8/000/000/000

400/000/000

97/31

بهسازي و آسفالت راه روستائي حاجي كمال

ايذه

1/478/500/913

148/000/000

97/32

چهار خطه نمودن كمربندي سوسنگرد
( از ورودي سوسنگرد تا ميدان هويزه)

سوسنگرد

36/054/034/407

1/803/000/000

تاريخ انتشار 97/5/1
خ ش 97/5/1
شناسه آگهي 209322

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي خوزستان

