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گزارش رسالت از بنبست مثلت شوم در منطقه؛

بررسي ابعاد حمله به كنسولگري ايران در بصره
فالح تپيشه :مي خواهند بر سازوكار شك لگيري
دولت جديد ع راق اثر ضد اي راني بگذارند

افقهي :آمريكا و عربستان به دنبال تغيير معادالت
در ع راق هستند

دهقان :نم يگذاريم خواست آمريكا
در منطقه تامين شود

سرمقاله

ترقي :وحدت اي ران و ع راق
خار چشم بعثيان است صفحه2

پيش به سوي اقتصاد مردمي

محمدكاظم انبارلويي
رهبر معظم انقالب در اول فروردين سال
 93در حرم رضوي فرمودند؛ «اقتصاد
مقاومتي ،اقتصاد مردمي و مردم بنياد
است و با اراده ،سرمايه و حضور مردم
تحقق پيدا مي كند».
گاهي در سيما با كارآفرينان بزرگي در
عرصه كشاورزي ،دامپروري ،صنعت و خدمات گفتوگو
ميشود كه بيان كننده نوعي نبوغ ايراني در عرصه
اقتصاد و جنگ اقتصادي با دشمن است .آنها از هيچ
شروع كرده و به همه چيز رسيدهاند و هر كدام يك
گوشه كار توليد را گرفته اند و افتخار كشور هستند.
مردم پيام رهبري را گرفتهاند و دارند در عرصه اقتصاد
مقاومتي كار ميكنند .آمارها در باره كساني كه بار توليد
ناخالص ملي را به دوش ميكشند اميدوار كننده است.
به همين دليل با تحكيم زيرساختهاي توليد در كشور،
بازار کشور هيچ وقت از كاال و خدمات خالي نبوده است.
بر حسب آنچه كه آمار و كارشناسان ميگويند بيش
از  60درصد توليد ناخالص ملي اص ً
ال به واردات متكي
نيست و درون زاست.
كار در اين حوزه هر روز بيشتر به سمت و سويي با يك
روحيه جهادي به پيش ميرود .اينكه رهبري معظم
انقالب در ديدار با خبرگان فرمودند« :كشور در حال
پيشرفت است ،اين رجزخواني نيست» ،يك واقعيت
ملموس است .امروز مسئولين ،كشور را با يك جمعيت
 80ميليوني اداره ميكنند ،حال آنكه جمعيت كشور
در آغاز انقالب  30ميليون نفر بود.
بر اساس نتايج سرشماري نفوس و مسكن در آبان
سال  1395افراد زير  39سال اعم از زن و مرد ،بالغ بر
 55ميليون نفر بودند 68/8 .درصد جمعيت كنوني بعد
از انقالب متولد شدهاند.
ادامه در صفحه2

غالمرضا انبارلويي
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي با اظهارات
منتشره در فضاي مجازي نقل به مضمون
گفتهاند مردم ،شما راي داديد ما را بر سركار
آورديد پس برويد پي كارتان ،روي اعصاب ما راه
نرويد ،تلويحا نه بلكه تصريحا باب نقد و انتقاد از
عملكرد خود و ساير اعضاء دولت را بسته است.
با ادامه اين روش و منش دولتمردي ،ميرود تا
به نوعي با اخالل در ماليه عمومي كشور به سود عدهاي خاص عمل
كند .توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعاست.
 -1هيئت وزيران در جلسه  1397/6/14به پيشنهاد وزارت صنعت،
معدن و تجارت و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي
جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد:
خريد تجهيزات و ملزومات پزشكي در شرايط ضروري به تشخيص
مشترك وزارتخانههاي بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي و صنعت،
معدن و تجارت ،از شمول تصويب نامه شماره /26725ت 48462
هـ.مورخ  1393/3/11و اصالحات بعدي آن مستثني است)1( .
 -2موضوع مصوبه فوق خريد كاالهاي خارجي و حكم مصوبه دولت،
مستثني شدن وزارت بهداشت و درمان از منع خريد كاالهاي
خارجي و جواز واردات كاالهايي كه قابل توليد در داخل هستند،
ميباشد.
 -3قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور ميگويد جنس
قابل توليد در داخل كشور را وارد نكنيد مصوبه ميگويد همه بله
اما اين وزارتخانه نه .چرا؟
 -4مجلس ميگويد كااليي كه در داخل قابل توليد است را
دستگاههاي اجرايي از خارج نخرند .دولت ميگويد بخرند به نظر
شما عجيب نيست؟
 -5در مصوبه ظرافت خاصي در تحرير به كار برده شده و قيد در
شرايط ضروري را در متن مصوبه گنجانيدهاند تنظيمكننده اين
مصوبه فهمي از قانون محاسبات عمومي و مراحل انجام خرج كه
عبارت است از تشخيص ،تامين تسهيل و تعهد ميباشد را نداشته
چه اگر ميداشت ،ميدانست كه قانونگذار در قانون محاسبات
تشخيص را تعريف كرده و هيچ كس نميتواند آن را تفسير كند.
تشخيص در قانون محاسبات عبارت است از تعيين نوع كاال و
خدمتي كه براي نيل به اهداف دستگاه ضرورت داشته باشد .پس
اگر ضرورتي نباشد هيچ كااليي نه تنها در خارج بلكه در داخل
هم قابل خريداري توسط دستگاهها نيست.
 -6علي ايحال نميشود پذيرفت مجلس با صرف ميلياردها تومان
هزينه قانونگذاري ،ممنوعيتي را وضع و با قيام و قعود اكثريت 300
نفره به تصويب و تاييد شوراي نگهبان برساند آنگاه دولت با يك
مصوبه دو خطي اين ممنوعيت را براي وزارتخانهاي بردارد.
 -7ختم كالم .ركود ،تورم ،رانت خواري ،واردات بيرويه كمر
توليدكننده داخلي را شكسته است و با كمرشكن شدن توليدكننده
بيكاري و به خطر افتادن امنيت شغلي شاغالن را موجب گرديده
است و سهم دولت در دخالت مستقيم به وجود آمدن اين وضع را
ميتوان در فحواي اين گونه مصوبات خالف عقل و منطق و قانون
مشاهده كرد  .دستگاههاي نظارتي ،بايستي رصد كنند و ببينند و
وارد كننده تجهيزات پزشكي و دارو در كشور چه كساني هستند
و نقش دولتمردان به عنوان شخص حقيقي يا شخصيت حقوقي در
شركتهاي واردكننده تجهيزات پزشكي و دارو چيست؟
پينوشت:
( )1تصويب نامه شماره  78555مورخ 97/6/17

همه بايد مقابل
عربدهكشي آمريكا
بايستند

همتي:

نقدينگي بايد در خدمت
توليد و اقتصاد باشد

كمال خرازي:

آمادگي هيچگونه
توگويي
گف 
با آمريكا را نداريم
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درسايترسالتبخوانيد

دكتر حميدرضا ضيايي:

طب اسالمي ميگويد
چگونه بيمار نشويد

وحيد شقاقي در گفتوگو با رسالت مطرح كرد؛

گذر از نهادهاي نئوليبراليستي ،تنها راه درمان اقتصاد
الگوي اقتصاد ما وارداتي است و اين اصل مشكل است

يادداشت

مستثني از قانون؟!

رئيس مجلس:
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آگهي مناقصه عمومي دومرحلهاي
به شماره /97-6-8م

شماره ثبت 23

صفحه4

يادداشت
وزارت راه و شهرسازي
شركت عمران شهر جديد هشتگرد

شركت عمران شهر جديد هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هيات مديره نسبت به برگزاري فراخوان عمومي دومرحلهاي به منظور
انتخاب پيمانكار جهت اجراي ايستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب به سايت جنگلكاري شده حاشيه اتوبان كرج  -قزوين ،ورودي شهر جديد
هشتگرد با مبلغ برآورد اوليه  24/629/564/343ريال (بيست و چهار ميليارد و ششصد و بيست و نه ميليون و پانصد و شصت و چهار
هزار و سيصد و چهل و سه ريال) براساس فهارس بهاء سال  97براساس قانون برگزاري مناقصات به شرح ذيل اقدام نمايد.
نحوه خريد اسناد مناقصه:
از كليه متقاضيان داراي گواهينامه صالحيت حداقل پايه  5آب دعوت به عمل ميآيد براي دريافت اسناد شركت در فراخوان از تاريخ
 97/6/20لغايت  97/6/27به سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشاني  http://setadiran.irمراجعه نمايند .آخرين مهلت بارگذاري
اسناد مناقصه در سايت مذكور تا ساعت  16روز دوشنبه مورخ  ،97/7/9ميباشد .اسناد در ساعت  11روز سهشنبه مورخ  97/7/10در اتاق
كنفرانس مديرعامل از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت بازگشايي ميشود.
 مبلغ فروش اسناد مناقصه  500/000ريال به حروف پانصد هزار ريال و قابل پرداخت از طريق سايت ميباشد.نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:
 اصل فيش يا تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ  1/231/478/218ريال را به حساب شماره ( 4001036906374199شبا )IR940100004001036906374199بانك ملي به نام شركتعمران شهر جديد هشتگرد واريز و در سايت بارگذاري شود .در صورت عدم
امكان دريافت يا بارگذاري اسناد در سايت با ارائه پرينت خطاي اعالم شده به اداره پيمان و رسيدگي شركت مراجعه فرمايند .ارائه اصل
ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار و اسناد ارزيابي كيفي ،تا ساعت  16مورخ  97/7/9به دفتر اداره پيمان و رسيدگي شركت (به
آدرس :شهر جديد هشتگرد فاز  2محله  4خيابان نيايش خيابان شهيد مسيح صالحي ،پالك  )49الزامي است.
 عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاريخ فوق به منزله انصراف از فراخوان ميباشد.ضمنا ارائه شناسه مالي و كد اقتصادي شركت ،جهت دريافت اسناد الزامي ميباشد .آگهي اين مناقصه در پايگاه اينترنتي ملي مناقصات
( )http://iets.mporg.irو پايگاه اينترنتي شركت عمران به آدرس  www.hashtgerd-ntoir.gov.irو سامانه تداركات الكترونيك
دولت ( )http://setadiran.ir/setad.cmsقابل مشاهده ميباشد.
تاريخ انتشار97/6/21 :
خ ش97/6/21 :

شركت عمران شهر جديد هشتگرد

آگهي تجديد مزايده دكه

شهرداري فيروزكوه در نظر دارد نسبت به واگذاري فضاي دكه ،جنب آبشار صخرهاي به صورت اجاره ساالنه،
واقع در مسير امامزاده اسماعيل(ع) مقابل پارك كوهستان برابر شرايط و مشخصات مورد نظر اقدام نمايد.

لذا از متقاضيان دعوت ميگردد در صورت تمايل نسبت به اخذ اسناد مدارك و ارائه قيمت پيشنهادي خود

حداكثر به مدت  10روز از تاريخ انتشار اين آگهي به امور قراردادهاي شهرداري اقدام نمايند.

ضمنا:

 -هزينه درج آگهي نقل و انتقاالت و غيره بر عهده برنده تجديد مزايده خواهد بود.

 -شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد.

 -چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد پيشنهادي نباشند سپرده شركت در تجديد

مزايده به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

 -شماره تماس021-76442114 :

تاريخ انتشار97/6/21 :
خ ش97/6/21 :

دستورات طب سنتي براي درمان كبد چرب
سه قاتل ب يسروصداي ما ايرانيان

جعفر پرج  -شهردار فيروزكوه

آمريکا چگونه افکار عمومي خود را
فريب مي دهد ؟

حنيف غفاري
"جنگ افغانستان" به يکي از نقاط آشکار ساز شکست
اياالت متحده آمريکا در نظام بين الملل تبديل شده
است .عالوه بر اياالت متحده ،ناتو نيز در اين نبرد عمال
شکست خورده است .حضور ناتو و آمريکا در افغانستان
نه تنها منجر به از بين رفتن بحرانهاي امنيتي در
افغانستان نشده است ،بلکه منجر به تشديد اين بحران
شده است .بي دليل نيست که روز به روز شاهد افزايش مخالفتهاي عمومي
مردم افغانستان با حضور نظاميان خارجي در کشورشان هستيم.
در اين ميان مقامات آمريکايي ،اعم از مقامات هر دو حزب دموکرات و
جمهوريخواه در صددند شهروندان خود را بابت حضور در افغانستان
فريب دهند .نيويورک تايمز نوشت :مقامهاي آمريکايي بعد از گذشت
 ۱۷سال از جنگ افغانستان و به سبب طوالني شدن بيش از حد اين
جنگ و وخيمتر شدن وضعيت در آن رو به اغراق در ارزيابي هايشان
نسبت به پيشرفت وضعيت آورده اند در حالي که صحبتهاي آنها با
آنچه در واقعيت اتفاق مي افتاد متناقض است.چنانچه نيويورک تايمز
گزارش داده است ،بيش از  ۲۲۰۰آمريکايي در جنگ افغانستان کشته
شدهاند و آمريکا بيش از  ۸۴۰ميليارد دالر صرف مبارزه با شبه نظاميان
طالبان و ساخت و ساز و امدادرساني در افغانستان کرده است .اين سرمايه
گذاري عظيم سبب شده که مقامهاي آمريکايي به شدت براي آن که
نشان دهند طالبان در حال باختن در اين جنگ است و اوضاع افغانستان
رو به بهبود است تحت فشار قرار بگيرند.
اين افشاگري نيويورک تايمز از اهميت ويژه اي برخوردار است ،آن هم
درست در زماني که ترامپ و ديگر مقامات کاخ سفيد سعي دارند سياست
خارجي کشورشان در افغانستان را موفقيت آميز جلوه دهند!طالبان از
سال  ۲۰۱۷تا کنون توانسته بيشترين ميزان اراضي را در افغانستان از
زمان آغاز حمله آمريکا به اين کشور در  ۲۰۰۱در کنترل خود بگيرد .يک
هفته پيش شبه نظاميان بالغ بر  ۲۰۰پليس و سرباز افغان را با تصرف دو
پايگاه نظامي بزرگ ارتش افغانستان و شهر غزني کشتند .ارتش آمريکا
مي گويد دولت افغانستان  ۵۶درصد خاک اين کشور را "تحت کنترل
يا نفوذ" خود دارد .اما در بسياري از مناطق دولت افغانستان عمال تنها
مقر دولتي و پايگاههاي نظامي را در کنترل دارد .آمريكا در طول اشغال
افغانستان توسط شوروي در دهه هزار و نهصد و هشتاد از مبارزان و
مجاهدان افغان حمايت مالي و نظامي مي كرد ولي پس از خروج نظاميان
شوروي  ،اين روند را متوقف ساخت و همين خألدر نهايت موجب تقويت
طالبان و به قدرت رسيدن اين گروه در افغانستان شد .
آمريکايي ها سعي دارند با ناامن ساختن اوضاع داخلي افغانستان حضور
خود در اين كشور را توجيه نموده و خود را دوست مردم اين كشور جلوه
دهند!از آنجا كه آمريكايي ها قصد دارند براي مدت طوالني درافغانستان
بمانند احساس ميكنند كه نيازمند همكاري و به اصطالح اداي محبت با
مردم افغانستان هستند كه نشان دهند حضورنظامي آنان در افغانستان ،
در جهت تخاصم نيست .اين در حالي است كه از ديدگاه مردم افغانستان،
اقدامات نيروهاي آمريكايي بخصوص در كشتار غيرنظاميان  ،بيانگر دروغين
بودن ادعاهاي مقامات نظامي و سياسي آمريكا است و از سوي ديگر ،بيانگر
ترس و وحشت نظاميان آمريكايي از تهديدات و ناامني هايي است كه
جان آنان را تهديد مي كند .اين بدان معنا است كه نيروهاي آمريكايي
براي به اصطالح نشان دادن اقتدار خود اقدام به كشتار مردم مي كنند
و با ورود به خانه ها و اهانت به مقدسات و ناديده گرفتن آداب و سنن
ملي آنان ،اهالي منزل را بازداشت ميكنند كه باعث تشديد خشم مردم
افغانستان شده است .

