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محسن رضايي:

مبارزه با استکبار را تا بيرون راندن
آمريکا از منطقه ادامه م يدهيم

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :مبارزه با استکبار را تا بيرون راندن
آمريکا از منطقه ادامه ميدهيم.به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان،
محسن رضايي در حاشيه راهپيمايي  ۱۳آبان ،روز ملي مبارزه با استکبار جهاني در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :امروز را يک روز تاريخي ميدانيم و مبارزه با استکبار را
تا بيرون راندن آمريکا از منطقه و خنثي کردن اثر دخالتهاي آنها در منطقه ادامه
ميدهيم.وي با اشاره به اعمال تحريمها از سوي آمريکا عليه ملت ايران نيز بيان کرد:
ايران به هيچ وجه از اين تحريمها نميترسد.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
تصريح کرد :سختتر از اين تحريمها را ملت ايران در اين  ۴۰سال اخير تجربه کرده
است لذا انتظار رئيس جمهور آمريکا مبني بر اينکه مسئولين کشور با آنها مذاکره
کنند ،تنها سراب خواهد بود.

زاهدي:

زوالآمريکادرحوزههاياقتصادي،سياسي
وحتيامنيتيبهخوبيقابلمشاهدهاست

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت :زوال آمريکا در حوزههاي اقتصادي،
سياسي و حتي امنيتي به خوبي قابل مشاهده است.محمدمهدي زاهدي در حاشيه
مراسم گراميداشت يوم اهلل  13آبان ،در گفتوگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاري تسنيم،
در خصوص اين روز اظهار داشت 13 :آبان يادآور مسائل زيادي در تاريخ انقالب اسالمي
ما است ،عليالخصوص روز به شهادت رسيدن تعدادي از دانشآموزان پيرو خط امام
راحل و روزي که سفارت آمريکا به دست دانشجويان اين مملکت تسخير شد.وي ادامه
داد :اگر بخواهيم اين سه را با يکديگر پيوند دهيم در همه جاي آن اثر و ردپاي آمريکا را
ميبينيم .جنايات آمريکا بسيار فراتر از چيزي که ما فکر مي کنيم تا جايي که حتي عليه
ملت خودش نيز جنايت کرده است ،کشتار عظيم رنگين پوستان در مکزيک،کشورهاي
آمريکا ي التين و  ،...جنايتهايي که در جنگ جهاني اول و دوم انجام داد ،دست داشتن
در کودتاي سال  1332در ايران و کشتارمردم ايران در  17شهريور در قبل از انقالب،
جنگ تحميلي ايران ،ايجاد جريان القاعده و داعش در منطقه؛ همه اين اتفاقات نشان
مي دهد که جنايت آمريکا بسيار فراتر از حد تصور است .رئيس کميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس با اشاره به ظهور انقالب اسالمي خاطرنشان کرد :خوشبختانه رخ دادن
اين انقالب موجب تحول و جهش در نگاه به آمريکا در دنيا ،بهخصوص در بين جوانان
شده تا آمريکا ديگر ابهت خود را از دست بدهد .همان آمريکايي که روزي ميخواست
ابرقدرت دنيا باشد تا هرچه اراده کند همان اتفاق بيفتد .اما با ظهور انقالب اسالمي
و جريان پيدا کردن آن در کشورهاي ديگر حتي در کشورهاي آفريقايي و آمريکاي
التين موجب گشت قدرت آمريکا رو به زوال برود .در حال حاضر ما آثار اين زوال را در
حوزههاي اقتصادي ،سياسي و حتي امنيتي به خوبي مشاهده ميکنيم.

ربيعي:

آمريکا ب راي هيچ کشوري
دموک راسي نياورده است

سخنگوي دولت گفت :آمريکا براي هيچ کشوري دموکراسي نياورده است.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،علي ربيعي ،در نشست خبري خود با اصحاب رسانه ضمن گراميداشت
 ۱۳آبان با بيان اينکه امروز ما و نسل آينده اهميت تاريخي دارد ،اظهار کرد :امروز مقاومت در
مقابل زورگويي آمريکا يعني تالش همه با هم و عموم ملي براي شکستن تحريم و به گوشه
رينگ بردن آمريکا ،يعني دفاع از زندگي مردم يعني افزايش سطح تاب آوري جامعه در
مقابل تحريم .امروز هم به آن ظرفيت عظيم نياز داريم و بايد در اين مسير ايجاد همافزايي و
همگرايي کنيم نه واگرايي .سخنگوي دولت اظهار کرد :روز  ۱۳آبان بايد به مثابه روز وحدت
ملي درمقابله با زورگوييها و يکجانبهگراييها و روز وحدت کلمه همه آحاد جامعه در «نه»
گفتن به خواستههاي نامشروع آمريکا از ملت ايران باشد و در اين مسير همه ملت ايران و
مسئوالن با يکديگر هم قول و هم نظر هستند.

فرمانده کل ارتش:

زانوزدندربرابردشمن،دستاورديبرايمردمنخواهدداشت
فرماندهکل ارتش جمهوري اسالمي ايران گفت:
زانوزدن در برابر دشمن دستاوردي براي مردم
نخواهدداشت.بهگزارشخبرنگاردفاعيخبرگزاريتسنيم،
اميرسرلشکرسيدعبدالرحيمموسوي،درسخنرانييوماهلل
 13آبان مقابل النه جاسوسي سابق آمريکا ،گفت :سيزدهم
آبان ،نمادي از سه رويداد تاريخي در سالهاي  57 ،43و
 58است که در هر سه حادثه ،در يک طرف بازيگر اصلي و
کارگردان يعني آمريکاست و مقابل آن رويکرد ديني و ملّي
جوانان انقالبي ،که در هر سه مقطع ،همگرايي با رهبري
واحد و همسويي با گفتمان ديني بهمحوريت حضرت
امام(ره) مشهود است.وي يادآور شد :هر سه رخداد ،پيام و
هدف مشترک استقاللخواهي و مبارزه با استکبار و نظام
سلطه را تعقيب کرده است .تسخير النه جاسوسي آمريکا،
با توجه به ابعاد و پيامدها و همچنين گستره ملّي و جهاني
آن ،از اهميت و جايگاه ويژهاي در تاريخ انقالب اسالمي
برخوردار است.وي تأکيد کرد :اين اقدام يکي از مهمترين
حرکتهايخودجوشدرتاريخانقالبهاياصيلومردمي
جهان بود که از يک طرف ابهت پوشالي امپرياليسم آمريکا
را در هم شکست و خفت و زبوني او را به جهانيان نشان داد
و از سوي ديگر فرياد مظلوميت و آزادگي مردم مسلمان
ايران را در پهنه گيتي طنينانداز کرد.موسوي خاطرنشان
کرد 13 :آبان روزي است که مردم اين مرز و بوم به دنيا و
تاريخ نشان دادند که با توکل به خدا و قدرت ايمان ميتوان
در برابر هر قدرت استکباري و غيرخدايي ايستاد و پيروز
شد.فرماندهکلارتشابرازداشت:آنچهباعثاقدامشجاعانه
جوانانانقالبيدرتسخيرالنهجاسوسيشد،اوالعقبهذهني
جامعه ايراني از رفتارهاي تحقيرآميز و ضدمردمي آمريکا
در وقايع تاريخي قبل از انقالب ،مانند کودتاي  28مرداد،
حمايت از رژيم منحوس پهلوي و چپاول منابع ملّي ايران،
ادامه دشمنيها با انقالب اسالمي و ثانيابررسي رفتار آمريکا
در کشورهاي مختلف در طول  100سال گذشته بود.وي
يادآور شد :آمريکا در بيش از  60کودتا و جنگ داخلي نقش
داشته و ادامه فعاليتهاي مخرب و توطئههاي آنها در النه
جاسوسي بهاحتمال زياد سرنوشتي شبيه  60کشور ديگر را
برايمارقمميزد.موسويگفت:آمريکاکهحاميوپشتيبان
اصلي رژيم منحوس پهلوي بود و تمام توان و تالش خود
را براي جلوگيري از پيروزي انقالب اسالمي بهکار گرفته و
ناکام شده بود؛ سفارتخانه خود را به پايگاهي براي طراحي
و اجراي توطئههاي گوناگون عليه انقالب اسالمي تبديل
اسالمي مردم ايران را به
کرد ،تا از اين طريق بتواند انقالب
ِ
شکست يا انحراف بکشاند ،اين بود که جوانان انقالبي ما
رفتند و مرکز توطئه را تعطيل کردند.وي تأکيد کرد :پيام

 13آبان ،آزادي و آزادگي ملّتي سرافراز و غيرتمند ،در برابر
قدرتهاي پوشالي و اوج آمريکاستيزي و نفرت نسبت به
سياستها و جنايتهاي ضدبشري آمريکا در ايران و جهان
است.وي ادامه داد 13 :آبان به مستضعفان و مسلمانان عالم
نشان داد که ميتوانند در برابر غارتگران و چپاولگران و
زورگويان متفرعن و زيادهطلب ،راه مقاومت و ايستادگي
را برگزينند و در اين راه پيروز شوند.موسوي خاطرنشان
کرد 13 :آبان يادآوري ميکند که تسليم فقط مختص ذات
اقدس الهي است و هرگز نبايد در برابر مستکبران و نظام
سلطه سر تسليم فرود آورد .مردم سرافراز ايران در  13آبان
به جهان نشان دادند که ديوار ظلم و ستم ،هرچند بهظاهر
محکم باشد ،شکستني و فروريختني است و با مقاومت و
ايستادگي در راه حق ميتوان در مبارزه با ستمکاران پيروز
شد و به اهداف عالي انساني دست يافت.فرماندهکل ارتش
يادآور شد :کارنامه سياه دولت آمريکا پر است از ظلم و ستم
و جنايت و نفرت در همه جاي جهان؛ در مورد کشور عزي ِز ما
ايران ،جنايات بيشماري را مرتکب شدهاند که احصاء آنها
از حوصله اين زمان خارج است.وي گفت :پس از پيروزي
انقالب ،دشمني آمريکا با ملّت ايران ادامه پيدا کرده است؛
ِ
حمايتگروههايسياسيمخالف،حملهنظاميمستقيم،
از
سازماندهي گروههاي تروريستي ،تحريک و حمايت رژيم
بعثي ،حمله به نفتکشها و سکوهاي نفتي ،هدف قرار دادن
هواپيمايمسافربري،تااعمالتحريمهايظالمانهعليهملّت
ايران ،مسدود کردن داراييهاي ايران ،راهاندازي جنگ نرم
عليه ايران تا طراحي و اجراي جنگهاي نيابتي و دهها اقدام
خبيثانهوجنايتکارانهديگرعليهمردمايران.موسويتصريح
کرد :سرکرده نظام سلطه يعني آمريکاي جهانخوار از هيچ
اقدامي عليه ملّت ايران فروگذار نکرده است ،ا ّما بهحول و

پژمانف ر:

حضورحماسيمردم
درراهپيمايي 13آبانخطبطالني
برخيالپردازيهايدشمنانبود

نماينده مردم مشهد در مجلس ،گفت :حضور حماسي مردم در راهپيمايي 13
آبانخطبطالنيبرخيالپردازيهايدشمنانبود.حجتاالسالمنصراهللپژمانفر
در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري رسا ،به راهپيمايي يوماهلل  13آبان

قوه الهي و در پرتو رهبريهاي حکيمانه حضرت امام(ره) و
رهبر معظم انقالب اسالمي و بصيرت و آگاهي ملّت قهرمان
ايران ،همه توطئهها با شکست مواجه شده و ايران سربلن ِد
اسالمي به مسير خود ادامه ميدهد.فرماندهکل ارتش ابراز
داشت :بحمداهلل نهال انقالب ،امروز به شجره طيبه تنومند
و پرثمري تبديل شده که سايه آن کل منطقه غرب آسيا
ب براي کشور؛ ع ّزت،
را دربرگرفته و آثار و برکات اين انقال 
پيشرفت ،امنيت و آرامش بهارمغان آورده و براي منطقه
الهامبخش و اميدآفرين بوده است.وي همچنين گفت:
امروز انقالباسالمي و فرياد حقطلبي و عدالتخواهي
ملّت بزرگ ايران در برابر استکبار جهاني ،بهبرکت خون
شهيدان و مجاهدت دليرمردان و شيرزنان ،از مرزهاي
جغرافياييايرانفراتررفتهوملّتهايمستضعفومسلمان
را متوجه خود کرده است.موسوي گفت :انقالب اسالمي
ايرانبهرغمخواستوباوردشمنانومستکبران40،سالگي
را پشتس ر گذاشته و با سرعت گردنههاي خطرناک را
درنورديده و مسير پيشرفت و بالندگي را طي ميکند.
امروز انقالب شکوهمند اسالمي مردم ايران به بلنداي
اقتدار و عظمت دست يافته و در جايگاه تعيينکننده
قرار گرفته است.وي تأکيد کرد :در پرتو الهامبخشي،
استکبارستيزي و مقاومت اسالمي ،شيطان راندهشده
از منطقه ،طعم تلخ شکست و سرخوردگي را چشيده و
جايگاه خود را از دست داده و در مسير افول با سردمداري
ترامپ با سرعت بيشتري به سقوط نزديک ميشود.وي
يادآور شد :انقالب اسالمي يک چلّه پرچالش ا ّما پرافتخار
را پشتسر گذاشته ،بهصورت اعجابآور و بيسابقهاي
از مجموعهاي از موانع و دشواريها و مشکالت ،که هر
نظامي را از پا درميآورد ،با وفاداري کامل به آرمانها

ماه اشاره کرد و گفت :امروز دشمن در عرصه مسائل سياسي به ايجاد خلل در
جامعه و فشار آوردن روي آحاد مردم طمع دارد.وي با اشاره به دسيسههاي
دشمن در زمينه چندقطبيسازي مردم کشور اظهار داشت :امروز دشمن همه
تالش خود را به کار گرفته است تا آحاد مختلف مردم را چند پاره کرده و از اين
طريقنظاماسالميرابهنابوديبکشاند.پژمانفرخاطرنشانکرد:دشمنهمواره
سعي دارد تا در مقابل حضور يکپارچه و منسجم مردم شکافها و چندپارگيها
را ايجاد کند.نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اينکه حضور حماسي
مردم در راهپيمايي  13آبان خط بطالني بر خيالپردازيهاي غلط دشمنان
است ،ابراز کرد :حضور پرشور مردم در صحنه هاي مختلف نشان ميدهد که
تبليغات دشمن غير واقعي و واهي است.وي با اشاره به اينکه حضور مردم در
صحنه جلوي فرافکني رسانه اي و دروغ پراکني هاي دشمن را ميگيرد ،تأکيد

آگهي مناقصه عمومي (به صورت دومرحلهاي)
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شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به تامين ،بارگيري ،حمل و تخليه  7000متر
لوله چدن نشكن با سايز  350ميليمتر و  1167حلقه واشر تايتون در سطح شهرستان فيروزكوه (فاز  )2از محل اعتبارات
اسناد خزانه اسالمي و از طريق مناقصه عمومي و به صورت دومرحلهاي طبق مشخصات فني ارائه شده در اسناد با در نظر
گرفتن شرايط ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني  www.setadiran.irاقدام نمايد.
 -1شركتكننده در مناقصه ميبايست توليدكننده كاال يا نماينده رسمي فروش يكي از توليدكنندگان باشد.
 -2شركتكننده در مناقصه ميبايست داراي پروانه كاربرد از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران درخصوص توليد
لوله چدن نشكن تايتون ميباشد.
 -3محل تحويل كاال برحسب درخواست خريدار به صورت يك يا چندمرحله به تشخيص كارفرما ميباشد.
 -4محل تحويل كاال :شهرستان فيروزكوه  -تاسيسات امور آب و فاضالب روستايي شهرستان فيروزكوه ميباشد.
 -5هزينه بيمه ،بارگيري ،حمل و نقل و تخليه به عهده فروشنده ميباشد.
-6مشخصاتفنيمندرجدرپيوستشماره4توسطكارشناسان/بازرسفنيخريداربررسيودرصورتلزومدرآزمايشگاه
مرجع تست خواهد شد.
 -7كارشناس/بازرس فني منتخب خريدار مجاز است در مرحله ارزيابي فني شركتكنندگان (فروشندگان) و در هر مرحله
از توليد و همچنين در زمان تحويل كاال ،نسبت به بررسي و انجام تستهاي مورد نياز (بازرسي فني) اقدام نمايد.
 -8پيشنويس قرارداد خريد كاال به پيوست ارائه ميگردد.
 -9هزينههاي انجام تستهاي فني كاال بر عهده فروشنده ميباشد.
 -10لولههاي موضوع مناقصه بايستي مطابق استاندارد  ISO-2531-2009از نوع كالس  C25توليد شود.
 -11هزينه درج آگهي روزنامه در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.
شركت به پيشنهادات مشروط ،مبهم و يا غيرقابل قبول از لحاظ فني و همچنين پيشنهاداتي كه شرايط مناقصه در آنها
رعايت نشده باشد ترتيب اثر نداده و مردود خواهد بود.
الزم به ذكر اينكه به علت دومرحلهاي بودن مناقصه ،ارسال مدارك فني و بازرگاني درون پاكت ب به صورت الكترونيكي
جهت ارزيابي كميته فني و بازرگاني الزامي بوده و از تاييدشدگان به صورت كتبي قبل از بازگشايي پاكات مالي (ج) دعوت
به عمل ميآيد.
فروشندگان واجد شرايط تا ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  1398/08/20جهت دريافت الكترونيكي اسناد مناقصه به
آدرس www.setadiran.ir :مراجعه نمايند.
مهلت بررسي و ارائه پاكتهاي الف  -ب  -ج تا ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  1398/09/02به صورت الكترونيكي
ميباشد.
اصل ضمانتنامه يا فيش بانكي سپرده شركت در مناقصه به صورت فيزيكي حداكثر تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ
 1398/09/05به آدرس :تهران  -ميدان وليعصر  -بلوار كشاورز  -خيابان شهيد برادران عبدالهزاده  -بين كوچه زيبا و
سرآباداني  -پالك  - 31طبقه سوم  -كميسيون معامالت تحويل گردد.
زمانبازگشاييپاكتهايمالي(ج)تاييدشدگانتوسطكميتهفنيوبازرگانيساعت9صبحروزچهارشنبهمورخ1398/09/06
و به صورت الكترونيكي ميباشد.
سپرده شركت در مناقصه مبلغ  3/141/700/000ريال به صورت ضمانتنامه يا فيش بانكي ميباشد .در صورت واريز نقدي
به حساب جاري  4001102207143418بانك مركزي ،قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي به نام شركت آب و فاضالب
روستايي استان تهران انجامگيرد.
تاريخ انتشار نوبت اول98/8/13 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/8/14 :
خ ت98/8/13 :

خبر

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران

و ارزشها و مقاومت در برابر دشمنان با موفقيت عبور
کرده و اينک وارد دومين گام براي ساخت تمدن نوين
اسالمي و آمادگي براي طلوع خورشيد واليت عظمي
شده است.موسوي گفت :در آغاز فصل جديدي از حيات
طيبه انقالب اسالمي و طليعه گام دوم انقالب ،بر همگان
بهويژه جوانان عزيز الزم است فراز و فرودهاي گذشته را
دقيق بشناسند و از رويدادهاي گذشته درس بگيرند و
با شناخت درست از آرمانها و در مقابل آن دشمنيها،
گامهاي ع ّزت و پيشرفت را محکمتر و سريعتر بردارند،
زيرا دشمن با جديت بهدنبال تحريف واقعيات و حقايق
است و از همه ابزارهاي شيطاني براي انحراف در مسير
انقالببهرهميگيرد.فرماندهکلارتشتصريحکرد:ملّت
ايران فتنههاي زيادي را خنثي کرده و پشتسر گذاشته
که بعضا با خسارتهايي هم همراه بوده ،دشمن دست از
فتنه برنداشته است ،از مقابله نظامي تقريبا نااميد شده،
در جنگ اقتصادي به يأس رسيده و در آستانه شکست
است ،ا ّما از فتنه نااميد نيست ،قطعا بدانيد فتنهها در راه
است.موسوي گفت :ملّت ايران؛ جوانان عزيز؛ بهخاطر
داشته باشيد که شيطان يک چهره ندارد ،شيطان با
لباس هفترنگ و هفتوصله اغواگري ميکند.وي
تأکيد کرد :خواهران و برادران عزيز؛ دشمني و عداوت
آمريکاباملّتايران،نهبهموضوعبهخصوصيمثلموضوع
هستهاي منحصر و نه قائم به شخص است ،تضاد غرب
و آمريکا با ايران يک تضاد راهبردي است نه تاکتيکي،
اختالف بين نظام استکبار و جمهوري اسالمي ماهوي و
محتوايي و ريشهاي است.موسوي افزود :آمريکا خود را
در تقابل با اسال ِم ضداستکباري تعريف کرده و تقابل و
حتّي بهظاهر تعاملشان با نظام در همه دورههاي گذشته
و حال و آينده بهجهت خنثيسازي ،براندازي يا انحراف
نظام است.فرماندهکل ارتش گفت :بدون ترديد يکي از
مهمترين رموز پيروزي انقالب اسالمي و موفقيت در
صحنههاي مختلف ،وجه استکبارستيزي ،مبتني بر
بصيرت و انقالبيگري بوده است و قطعاً براي ادامه مسير
و پيروزي نهايي ،اين ويژگي ميبايست حفظ و تقويت
شود و شما جوانان عزيز در اين راه نقش مهمي بهعهده
داريد.وي خاطرنشان کرد :آموزههاي دين مبين اسالم
و تجربيات سالهاي گذشته نشان داده هرگز زانو زدن
در برابر دشمن بيرحم و ناجوانمرد و بوسهزدن بر پنجه
ِ
گرگ خونخوار ،براي انقالب و مردم دستاوردي نخواهد
داشت و تنها راه تعالي ،پيشرفت ،ع ّزت و استقالل؛ حفظ
روحيه انقالبي و دفاع از نظام انقالبي ،مبتني بر بصيرت و
اطاعت از رهبري است.

کرد :حضور حماسي مردم در راهپيمايي هاي مختلف به همگان نشان داد که
تبليغاتدشمنجزدروغپراکنيوفضاسازيچيزديگرينيست.پژمانفرادامه
داد :ما راهپيمايي يوماهلل  13آبان را بسيار کارآمد و پرنتيجه ميدانيم و مردم
شريف ايران همچون سالهاي گذشته بار ديگر حماسه بزرگي خلق کردند.
عضو فراکسيون روحانيت مجلس به لزوم بازخواني دشمنيهاي آمريکا در
طول تاريخ انقالب اسالمي به ويژه براي نسل جوان جامعه اشاره و اظهار کرد:
امروز همه ميدانند که آمريکا کشوري عهدشکن بوده ،رويکرد استکباري
دارد و همواره حقوق ملت ايران را تضييع کرده است.وي در پايان بر ضرورت
فرهنگسازي در راستاي گفتمان مقاومت در جامعه تأکيد و عنوان کرد :ما
بايد در مقابل آمريکاي جنايتکار بايستيم و گفتمان مقاومت و ايستادگي را
در ميان جامعه به ويژه نسل جوان خود نهادينه کنيم.
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مصباح يمقدم:

ملتهاي منطقه بايد با هوشياري
توطئههاي آمريکا را خنثي کنند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :ملتهاي منطقه بايد با هوشياري
توطئههايآمريکاراخنثيکنند.حجتاالسالموالمسلمينغالمرضامصباحيمقدم
در گفتوگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره مراسم ١٣
آبان ،گفت :امروز چهلمين سالگرد تسخير النه جاسوسي آمريکاست و طي اين
 40سال و پيش از آن ،آمريکا توطئههاي زيادي عليه ملت ايران ترتيب داده است.
استکبار جهاني به سرکردگي آمريکا از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي دائماً براي
ايران مشکل و مسئله ايجاد کرده است.او ادامه داد :متأسفانه برخي سعي دارند
طوري القا کنند که گويي اين ايران است که اقدام به مخالفت و ستيزهجويي با
آمريکا ميکند .اين در حالي است که آمريکا به طور ذاتي نهتنها پس از انقالب بلکه
پيش از انقالب هم با ملت ايران ستيزه کرده است.عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام گفت :کار ملت ايران پاسخگويي به اقدامات آمريکا است و در طول  40سال
گذشته هم توطئهها را خنثي کرده است؛ البته براي ملت ايران هم براي اين کار
هزين ه بسيار پرداخته است.او افزود :آمريکا در تمامي اين صحنهها شکست خورده
است و قطعا شکست آمريکا در صحنه فشار اقتصادي هم به زودي محقق خواهد
شد.مصباحيمقدم درباره توطئههاي اخير آمريکا در منطقه نيز تصريح کرد :آمريکا
به همراه همدستان خود در مقابلهبانظامجمهوريوانقالب اسالمي در حال استفاده
از تجربيات خود در منطقه غرب آسياست و ملتهاي منطقه بايد با هوشياري و
بيداري اين توطئهها را خنثي کنند.

سعيد جليلي:

دوگانه تقابل يا تعامل
در سياست خارجي غلط است

عضومجمعتشخيصمصلحتنظامگفت:دوگانهتقابلياتعاملدرسياستخارجي
غلط است.به گزارش خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،سعيد جليلي
در همايش سياست خارجي تعامل يا تقابل ،گفت :سياست خارجي عرصه ديدن
واقعيتهاست ،نبايد با تحليلها و سؤاالت بيمبنا اشتباهات گذشته تکرار شود.
وي افزود :اينکه گفته شده است بعد از  40سال هنوز به نتيجه نرسيدهايم که تقابل
يا تعامل با جهان داشته باشيم ،غلط است؛ چراکه بايد بسط زماني مناسب را در
نظر داشته باشيم.جليلي با بيان اينکه در سياست خارجي تعامل و تقابل همواره
در دورههاي مختلف وجود داشته است ،اظهار داشت :دوگانه اشتباه تقابل يا تعامل
مثل آن است که بگوييم در رانندگي بايد گاز دهيم يا ترمز کنيم؟ خب هر دوي
اينها بايد کنار هم باشند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد :مبناي
سياست خارجي را بايد در انتخاب راهها ديد نه اينکه زيد يا عمر مسئول باشند و
اين دوگانه غلط است.

پزشکيان:

در مقابل استکبار سر َخ م نخواهيم کرد

نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :در مقابل استکبار سر خَ م نخواهيم کرد.به
گزارشگروهپارلمانيخبرگزاريتسنيم،مسعودپزشکياندرجلسهعلنيروزدوشنبه،
در سخناني به مناسبت سالروز يوماهلل  13آبان و روز مبارزه با استکبار جهاني ،گفت:
آمريکا کشوري است که چهره واقعي خود را نشان داده است.وي افزود :آمريکاييها
تمام تعهدات بينالمللي را راحت و يکطرفه زيرپا گذاشته و اجرايي نميکنند و بعد
ميگويند ،بياييد مذاکره کنيم ،تو که اهل مذاکره هستي ،چرا زير همه آنچه که
نوشتند ،ميزني؟! نايب رئيس مجلس خطاب به دولتمردان آمريکايي ،تأکيد کرد:
جمهوري اسالمي که مذاکره و به همه تعهدات خود عمل کرده است ،از کجا معلوم
که ما با شما دوباره مذاکره کنيم و شما زير ميز مذاکره نزنيد؟پزشکيان خاطرنشان
کرد :همه انسانهاي آزاد و آگاه در مقابل ظلم و ستم و قلدري خواهند ايستاد و ما هم
با قاطعيت در مقابل استکبار خواهيم ايستاد و سر خَ م نخواهيم کرد.

آگهي تجديد مناقصه شماره 98/1015
در روزنامه و شماره 2098005744000142
در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

وزارت نيرو

شركت آب و فاضالب خوزستان

شركت آب و فاضالب
خوزستان

مديريت امور قراردادها

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق ماده  13قانون برگزاري مناقصات پروژه زير را به شركتهاي
واجدشرايطباظرفيتآزادبراساسبخشنامهشماره94/30593مورخ94/03/05وبااطالعاتعموميمشروحه
ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت واگذار نمايد.
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصهگران و گشايش پاكتها
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و
الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي
الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه021-41934 :
شماره مناقصه
در روزنامه

شماره فراخوان در
سامانه تداركات
الكترونيكي دولت

عنوان مناقصه

رشته كاري
مورد نياز

مبلغ تضمين
شركت در فرآيند
ارجاع كار

برآورد
(ميليون
ريال)

مهلت دريافت
اسناد مناقصه از
طريق سايت ستاد

تاريخ و ساعت
گشايش پاكتهاي
مناقصه از طريق
سايت ستاد
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داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران صادرشده توسط وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي الزامي
ميباشد.
اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد قابل دريافت ميباشد و براساس زمانبندي قيدشده در سامانه ستاد ،پس
از تكميل توسط مناقصهگر تحت بستر سامانه ستاد تحويل خواهد شد.
تحويل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانين و مقررات مربوطه اعالم شده در اين سامانه ميباشد.
آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه تا ساعت  10روز گشايش پاكتها ميباشد.
محل تحويل پاكت (الف) اسناد مناقصه :عالوه بر ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار در بستر سامانه
ستاد ،مناقصهگر ميبايست اصل تضمين را در يك پاكت مناسب با عنوان پاكت "الف" قرار داده و الك و مهر
نمايد .روي "پاكت الف" ،عنوان و موضوع مناقصه ،نام و مشخصات مناقصهگران ،ذكر گردد و طبق برنامه زماني
اعالم شده به شركت آب و فاضالب خوزستان به آدرس اهواز  -كيانپارس  -فلكه اول  -شركت آب و فاضالب
خوزستان  -طبقه پنجم دبيرخانه حراست و امور محرمانه ،تحويل دهد.
گشايش پاكتها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت در دفتر مديريت قراردادهاي اين شركت ميباشد
و حضور پيشنهاددهندگان در جلسه گشايش ،بالمانع است.
آدرس پايگاه ملي اطال عرساني مناقصات كشور  http://iets.mporg.irو سايت اينترنتي شركت
 www.abfakhz.irميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول98/8/12 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/8/14 :
خ ش98/8/12 :

روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب خوزستان

