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ي تغيير رژيم ايران با کمترين هزينه است.به
استاد دانشگاه تهران گفت :سياست آمريکاي 
گزارش خبرگزاري صدا و سيما ،محمد جمشيدي در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه 2
سيما با بيان اينکه وزارت خزانه داري آمريکا با کار ديپلماتيک در پي ايجاد بيشترين فشار
اقتصادي به ايران است ،افزود :مقامات ديگر کاخ سفيد نيز فشار امنيتي را از سوي ديگر
دنبال ميکنند.وي با اشاره به ايجاد کارگروه اقدام ايران در وزارت امور خارجه امريکا افزود:
آمريکاييها به اين نتيجه رسيده اند که با فشارهاي کنوني جمهوري اسالمي ايران سر تسليم
فرو نميآورد و آنها در حوزه عمليات ديپلماتيک کمبود دارند و بر اين اساس ميخواهند
با ايجاد اين کارگروه کشورهاي ديگر را با خود همراه کنند.وي با بيان اينکه آمريکاييها
ميخواهند با ايجاد آشوب در داخل به دليل مشکالت اقتصادي اين آشوبها را با عنوان
آشوب براي تغيير نظام اسالمي معرفي کنند و پس از آن اجماع ديگر کشورها را بر ضد
ايران شکل دهند اضافه کرد :آمريکاييها ميخواهند همه مولفه قدرت ايران را از بين ببرند.

طي حکمي؛

رهبر انقالب حجتاالسالم قمي را به
رياستسازمان تبليغات منصوب کردند
حضرت آيت اهلل خامنهاي در حکمي حجتاالسالم آقاي شيخ محمد قمي را به
رياست سازمان تبليغات اسالمي منصوب کردند.به گزارش خبرگزاري مهر ،حضرت
آيت اهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي در حکمي حجتاالسالم آقاي شيخ
محمد قمي را به رياست سازمان تبليغات اسالمي منصوب کردند.متن حکم رهبر
انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسمه تعالي
جناب حجتاالسالم آقاي شيخ محمد قمي دامت توفيقاته
اکنون که سازمان تبليغات اسالمي پس از يک دوره طوالني به مديريت جناب
حجتاالسالم آقاي سيدمهدي خاموشي به رشد و توسعهي ک ّمي و کيفي قابل توجه
نائل گشته است ،با تشکر از زحمات و تالشها و خدمات متراکم ايشان ،جنابعالي
را که بحمداهلل از دانش و ابتکار و انگيزه و نشاط جواني برخورداريد به رياست اين
سازمان منصوب ميکنم.سازمان تبليغات اسالمي يکي از مهمترين رويشهاي
انقالب اسالمي است که با تصميمي روشنبينانه و ژرفنگرانه با هدف تبليغ و عرض ه
انديش ه تابناک اسالم ناب محمدي (صلواتاهلل عليه و آله) به جامع ه انقالبي بويژه
جوانان جوياي حقيقت و معرفت ،شکل گرفت .اين سازمان بحمداهلل طي حدود
 ۴دهه اخير منشاء خدمات و برکاتي بوده است و امروز ضرورت وجودي آن نه تنها
کاهش نيافته بلکه ضريبي فزاينده يافته است.تبيين و عرض ه فکر و فرهنگ و معارف
اسالمي با توجه به نيازهاي روز و با نوآوري در ادبيات و روشها بهگونهاي که بر جان
و دل مخاطبان بنشيند و وجود آنان را از کوثر حقيقت دين سيراب نمايد ،رسالت
بسيار مهم اين سازمان است.
رسالت ديگر اين سازمان رصد و مقابل ه هوشمندانه با تهاجمات فکري و فرهنگي و
تبليغي و رسانهاي دشمنان دين و انقالب و کشور است .دشمناني که نه امروز بلکه
از چند ده ه پيش ،هويت و شخصيت و باور و رفتار و سبک زندگي اسالمي  -ايراني
مردم خصوصاً جوانان را هدف قرار داده و با شيوهها و ابزارهاي متکي به فناوريهاي
ارتباطي و رسانهاي اعم از هنر و سينما و فضاي مجازي و غيره ،درصدد تهي کردن
انقالب از عقبهي ديني و ايماني و مردمي آن ميباشند.در اين مسير نوراني و بالنده،
توفيق شما را از درگاه حضرت احديت (جل و عال) خواستارم و شما را به تقواي
الهي و سع ه صدر ،استفاده از ظرفيتهاي موجود و جذب همکاران فهيم و پر انگيزه
و بهرهگيري از انديشهها و روشها و ابزارهاي کارآمد و مؤثر توصيه مينمايم.الزم
است مسئوالن کشور و نهادهاي مختلف اين سازمان را در انجام هر چه بهتر
مسئوليتهاي مهم خود ياري کنند.
س ّيدعلي خامنهاي
 ۲۸مرداد ۱۳۹۷
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فرمانده معظم کل قوا در حکمي امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده را ب ه فرماندهي
نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران منصوب کردند.به گزارش حوزه دفاعي و
امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا حضرت آيتاهلل خامنهاي در حکمي امير سرتيپ
خلبان عزيز نصيرزاده را ب ه فرماندهي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران
منصوب کردند.متن حکم فرمانده کل قوا به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
امير سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده
بنا ب ه پيشنهاد فرمانده کل آجا و نظر ب ه تعهد و شايستگي و تجارب ارزنده ،شما را ب ه
سمت فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران منصوب ميکنم.
اهتمام به تربيت و بهکارگيري مدبرانه خلبانان ورزيده و تجهيزات با توسعه نهضت
قطعهسازي ،بهروزداري آموزشها توأم با انتقال دانش علمي و فني به قشر جوان،
ارتقاء توان و آمادگيهاي رزم و تعالي معنوي و بصيرتي و توجه به نيازهاي معيشتي
کارکنان با رويکرد ساخت نيروي هوايي تراز نظام و انقالب اسالمي ،در تعامل اثربخش
و همافزا با مجموعه بزرگ ارتش جمهوري اسالمي ايران و بخشهاي ذيربط لشکري
و کشوري مورد انتظار است.
از تالشها و خدمات ارزنده امير سرتيپ حسن شاهصفي در دوره مسئوليت تشکر
ميکنم.سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.
س ّيدعلي خامنهاي
 ۲۸مرداد ۱۳۹۷
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رئيسي:

توليت آستان قدس رضوي گفت :بايد با اتحاد و يکپارچگي
گام برداريم و باهمکاري سه قوا اميد مردم را ارتقا ببخشيم.
به گزارش خبرنگارگروه سياسي خبرگزاري ميزان،
حجت االسالم سيدابراهيم رئيسي در شانزدهمين اجالس
روز جهاني مساجد با بيان اينکه فتنه بزرگ امروز دشمن،
نااميدي مردم از مسئوالن ونظام اسالمي است گفت :دشمنان
ميخواهند با امپراطوري رسانهاي خود ياس را در جامعه القا
کنند .امروز بايد با همدلي ،اتحاد ،يکپارچگي گام برداريم و
با همکاري سه قوا اميد مردم را ارتقا ببخشيم .وي با تاکيد
بر اينکه امروزه دشمن بعد از تجربه جنگ سخت و نرم در
مواجهه باايران ،يک راهکار مياني را دنبال ميکند .آنها مي
خواهند با ايجاد فشار برملت مسلمان نه فقط براي ما بلکه
براي همه کشورهايي که داعيه استقالل دارند ،آنها را در
منگنه و فشار قرار دهند خاطرنشان کرد :در بسياري از اين
قراردادها که همان بانيان ،آن را امضا نکردند ،دنبال مهار
ايران و کاهش ضريب نفوذ جمهوري اسالمي ايران در منطقه
هستند و ميخواهند فشار رواني ايجاد کنند .وي با بيان
اينکه رهبر معظم انقالب در سخنراني ١٤خردادشان خطرات

دشمن و وظيفه همه ما رااعالم فرمودند .اصل سخن همان
بود اظهار داشت :نيروي انساني موجود درکشور ثابت کرده
توانايي برون رفت ازاين مشکالت ،گره گشايي و حرکت رو
به جلو را دارد .رئيسي با بيان اينکه موفقيت نظام در همه
عرصهها باتوجه به گفتمان امام(ره) و رهبري حاصل ميشود
و تبعيت از آن ميتواند همه گرهها رابگشايد گفت :بيش
از  ۹۰درصد از شهداي ما از شهداي مسجد و برخاسته از
مسجد و تربيت شده مسجد هستند.وي ادامه داد :ياد ائمه
و پيشوايان مسجد و علمايي که خودشان پيشتاز بودند و
در جايگاهي قرار داشتند که به مردم فقط نگفتند برويد
بلکه خودشان هم رفتند و نه در جايگاه سيادت که در
جايگاه قيادت قرار گرفتند ،را گرامي ميداريم.رئيسي با بيان
اينکه آنها خودشان در قلهاي قرار گرفتند و مردم را به
آن جايگاه دعوت کردند ،افزود :خودشان در صفوف مقدم
جهاد في سبيل اهلل قرار گرفتند و امروز سنگ صبور بسياري از
مشاکل و موجب آرامش مردم هر کوي و برزني هستند.توليت
آستان قدس رضوي تاکيد کرد :حقيقتاً مساجد جايگاههاي
بلندي هستند که اضطرابهاي اجتماعي را برطرف ميکنند.

رهبر معظم انقالب درگذشت هادي
شمخاني را تسليت گفتند

مسجد آرامش بخش است.وي با اشاره به اينکه مسجد جايگاهي
است که ميتواند هم در مقابل شبهات علمي و هم مقابل
شهوت عملي از جامعه صيانت کند ،افزود :تمام دغدغههاي
ذهني ،فکري و عقيدتي افراد را به آرامش تبديل کند.
دهن کجيهايي که در حوزه فکر و اخالق و عمل جامعه را
تهديد ميکند برحذر دارد.
توليت آستان قدس رضوي بيان کرد :مساجد محل نجوا و راز

و نياز با خدا است .مساجد مکان عبوديت با خداست .ساخت
مسجد اولين اقدام نبي مکرم اسالم و موسس دين خداست.
ايجاد مسجد ايجاد پايگاه عبادت و بندگي است.
رئيسي خاطرنشان كرد :در اين اجتماع بسياري از گرهها
گشوده ميشود .پايگاهي براي نماز و اقامه نماز است .براي
ارتباط عبد با رب مساجد هم پايگاه انسان سازي است و هم
پايگاهي براي نهي از بديها و زشتيها و پلشتي ها.

توگو با رسالت:
دكتر سيدحميد روحاني در گف 

پيروان خط سازش با آمريكا هنوز عبرت نگرفتهاند
ادامه از صفحه اول
روحاني ادامه داد :آمريکا در آن زمان هم مثل
هميشه سياست فريبكارانهاي را پيش گرفت
و روي خوش نشان داد و عواملي که به آمريکا
خوش بين بودند ،فکر مي کردند که آمريکا در
جهت منافع ملت ايران حرکت مي کند و کامال
به آمريکا دل بستند.اين تاريخ پژوه با بيان اين
که اعتماد مصدق به آمريکا باعث شده بود به
هشدارها توجه نکند ،خاطرنشان کرد :علي رغم
اين که آيت اهلل کاشاني و شهيد نواب صفوي
به صورت اعالميه و به طور رسمي به دولت
مصدق هشدار دادند که آمريکا و انگليس هيچ
تفاوتي ندارند و اين ها درصدد غارت و سلطه
بر مردم ايران هستند ،ولي مصدق به شدت
نسبت به آمريکا نظر مثبت و دلبستگي داشت.
سيد حميد روحاني افزود:حتي روزنامه باختر
امروز ،در دهم مرداد  1332يعني  18روز قبل
از کودتا ،سرمقاله اي داشت که به طور کامل
آمريکا را ستايش مي کرد و نوشته بود که" :ما به

کمک آمريکا مي توانيم مقابل استعمار انگليس
بايستيم ".اين خوش بيني و اعتماد به آمريکا
باعث شد آن ها از فرصت استفاده کنند و دست
به کودتاي ننگين  28مرداد بزنند.
وي با بيان اين که سياست راهش از اسالم جدا
نيست ،تاکيد کرد :اگر مصدق به ملت پشت
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بايد با اتحاد و يکپارچگي گام برداريم و با همکاري
سه قوا اميد مردم را ارتقا ببخشيم

با حکم فرمانده معظم کل قوا؛

امير سرتيپ نصيرزاده به فرماندهي
نيروي هوايي ارتش منصوب شد

وي با بيان اينکه برايان هوک که پيش از اين مسئول سياست گذاري در وزارت امور خارجه
آمريکا بود با عنوان مسئول گروه اقدام ايران تنزيل رتبه يافت و اکنون پميئو يک حرف
ميزند و هوک چيز ديگري ميگويد افزود :اينکه سازمانهاي ديگر آمريکا گوش به فرمان
برايان هوک يا پمپئو باشند نيست البته پمپئو ميتواند در شوراي امنيت آمريکا تاثيرگذار
باشد.جمشيدي با تاکيد بر اينکه دغدغه پمپئو مسئله ايران و تشکيل اين گروه محلي براي
توطئه بر ضد کشورمان است گفت :آمريکاييها با گذاشتن  ۱۲شرط براي مذاکره با ايران
که هيچ کشوري آنها را نميپذيرد نشان دادند نميخواهند مذاکراتي انجام شود.وي اضافه
کرد :آنها در پي فشار بر ضد ايران هستند و ميخواهند کشورهاي ديگر را با خود در اقدام
بر ضد کشورمان همراه کنند.وي با بيان اينکه نظم آمريکايي بين الملل در حال فروپاشي
است و خود آمريکاييها اين نظم را عملکردشان با بحران روبهرو کرده اند ،افزود :اکنون
بسياري از قدرتهاي نو ظهور و حتي قديمي نظم آمريکاي را نميپذيرد.

نمي کرد و راهش را از اسالم جدا نمي کرد
آمريکا محال بود بتواند با مشتي اراذل آن
نهضت عظيم را در هم بشکند.
عضو دفتر امام(ره) در نجف با تاکيد بر اين که
اسالم است که مي تواند ملت ها را به حرکت
در بياورد افزود :مشکل اصلي اين بود که مصدق

معتقد بود دين نبايد با سياست آميخته شود،
مصدق سال  1331با کمک آيت اهلل کاشاني
و مردم به دولت برگشت ،مغرور شد و فکر کرد
که اين حرکت و فداکاري ملت به دليل شخص
او بوده ،متوجه نشد که اين اسالم و روحانيت
است که مي تواند ملت ها را به حرکت در
بياورد و دولت هاي غاصب را واژگون کند و
دولت طرفدار ملت را سرکار بياورد.
وي افزود :مصدق اين موضوع را درک نکرد،
بعد از آن که به قدرت رسيد (30تير 1331
به بعد) سعي کرد روحانيت را کنار بزند و
نظرش اين بود که روحانيون بايد به مسجد و
کارهاي عبادي خود بپردازند و کار دولت را
به دولت واگذار کنند ،نواب صفوي را به زندان
انداخت و به هرکس که براي آزادي نواب صفوي
واسطه شد ،مي گفت برويد از او التزام بگيريد
که در سياست دخالت نکند همين امروز او را
آزاد مي کنم.
ادامه در صفحه 5

رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي درگذشت هادي شمخاني ،برادر امير دريابان علي
شمخاني را تسليت گفتند.بهگزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا حضرت آيت اهلل خامنه اي
رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي درگذشت برادر امير دريابان علي شمخاني را تسليت
گفتند .متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:
ن ال ّرحيم
هلل ال ّرحم 
بس م ا 
امير دريابان علي شمخاني دامت توفيقاته
درگذشت برادر گراميتان را به جنابعالي و ساير بازماندگان محترم و خاندان مصاب تسليت
ميگويم و رحمت و غفران الهي را براي آن مرحوم مسئلت مينمايم.
سيدعلي خامنهاي
 ۲۸مرداد ۱۳۹۷

پزشکيان :توان دفاعي ما خواب دشمن را
آشفته کرده است
نايب رئيس مجلس گفت :توان دفاعي ما خواب دشمن را آشفته کرده است.به گزارش
خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ،مسعود پزشکيان در ابتداي جلسه علني روز دوشنبه
 29مرداد قوه مقننه درباره جلسه غيرعلني وکالي ملت با وزير دفاع ،گفت :تاخيري که
در آغاز جلسه داشتيم به دليل  31مرداد روز صنايع دفاعي کشور بود.وي با بيان اينکه
وزير دفاع به همراه اميران و فرماندهان و مسئوالن وزارت دفاع در مجلس حضور يافت
و گزارشي از دستاوردهاي و تالش و زحمات اين عزيزان و اقدامات بسيار شايسته اين
وزارتخانه به نمايندگان ارائه کرد اضافه کرد :بحثهايي نيز توسط نمايندگان مطرح شد.
اين مزيتي که امروز در کشور داريم مانع از تعبير خواب آشفته دشمنان نظام جمهوري
ميشود و ديگر نميتوانند در اشغال خاک جمهوري اسالمي طمع داشته باشند.نايب رئيس
مجلس اظهار داشت :ما از نيروهاي گمنام وزارت دفاع که بيشترين دستاورد را براي کشور
داشتند ،قدرداني ميکنيم.

دبيرکل حزب مردمي اصالحات:

راهکارهاي رئيس دولت اصالحات
شکم مردم را سير نميکند

دبيرکل حزب مردمي اصالحات گفت :راهکارهاي رئيس دولت اصالحات شکم مردم را سير
نميکند.حجت االسالم محمدزارع فومني در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي
خبرگزاري آنا ،درباره ارائه راهکارهاي رئيس دولت اصالحات براي اصالح امور کشور گفت :اين
راهکارها در حوزه سياسي خوب است اما شکم مردم را سير نميکند.وي افزود :مردم از لحاظ
معيشتي و اقتصادي مثل اشتغال ،ازدواج ،گراني ،تورم و ...مشکل دارند و اين راهکارها مشکلي را
حل نميکند .اين راهکارها به دعواهاي سياسي مربوط ميشود اما ربطي به شکم مردم و معيشت
طبقه ضعيف جامعه ندارد .مثل اينکه من سير باشم و فکر کنم همه مردم سير هستند .زماني
آزادي معنا دارد که مردم در کنارش دغدغه نان نداشته باشند.وي تصريح کرد :مردم دغدغه
اقتصادي دارند و اصال به اين راهکارها فکر نميکنند .شايد در جامعه سياسي موضوعيت داشته
باشد و به آن بپردازند ولي اين راهکارها مشکالت اصلي مردم و کشور نيست.

فراخوان شركت در مناقصه عمومي يكمرحلهاي امور تهيه ،طبخ و سرو غذا
دانشگاه هنر اسالمي تبريز در سال تحصيلي 1397-98

دانشگاه هنر اسالمي تبريز در نظر دارد امور تهيه ،طبخ و سرو غذا دانشگاه هنر اسالمي تبريز را در سال تحصيلي  1397-98را از طريق مناقصه
عمومي دومرحلهاي و با شرايط ذيل به پيمانكار حقوقي واجد شرايط و با رعايت آييننامه مالي و معامالتي دانشگاه واگذار نمايد .از مناقصهگران
درخواست ميشود كه به نكات درج شده در دستورالعمل شركت در مناقصه و همچنين مواردي كه در زير آمده است ،به دقت توجه فرمايند.
 -1موضوع مناقصه :امور تهيه ،طبخ و سرو غذاي دانشگاه هنر اسالمي تبريز در سال تحصيلي 1397-98
 -2شرح مختصري از مناقصه :امور تهيه ،طبخ و سرو غذا دانشگاه هنر اسالمي تبريز در سال تحصيلي 1397-98
 -3محل انجام موضوع قرارداد :دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 -4مبلغ برآورد اوليه :هزينه هر نفر يك وعده  80000ريال معادل هشت هزار تومان
 -5مدت اجراي موضوع قرارداد 11 :ماه شمسي
 -6كارفرما :دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 -7دستگاه مناقصهگزار :دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 -8نحوه انجام مناقصه :به صورت دومرحلهاي و سه پاكتي خواهد بود.

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي
نوبت اول

دانشگاه هنر اسالمي تبريز

شركت گاز استان ايالم

شهرداري اهواز در نظر دارد به استناد ماده  13قانون برگزاري مناقصات  -مصوب  1383به شماره  130890مورخ 83/11/17
پروژههاي ذيل را (از محل اعتبارات طرحهاي عمراني تملك داراييهاي سرمايهاي) به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
رديف

نام پروژه

مبلغ اوليه/ريال

مبلغ ضمانتنامه/ريال

1

خريد دوربينهاي نظارت تصويري و تجهيزات ذخيرهسازي

8/950/000/000

447/500/000

لذا از اشخاص حقوقي دعوت ميشود از تاريخ نشر آگهي روزنامه به مدت  10روز به نشاني :اهواز  -خيابان انقالب جنب پزشكي
قانوني  -ساختمان شماره سه شهرداري  -اداره قراردادها (تلفن تماس  )33774062يا به سامانه مديريت قراردادها به نشاني
 Peymankar.ahvaz.irمراجعه نمايند.
اسناد مناقصه از تاريخ  97/5/29تا مورخ  97/6/3توزيع ميگردد.
 پيشنهاددهندگان ميبايست پيشنهاد خود را حداكثر تا ساعت  12روز چهارشنبه مورخ  97/6/14در پاكتهاي الك و مهرشدهبه دبيرخانه محرمانه ساختمان شماره سه شهرداري اهواز واقع در اهواز  -خيابان انقالب جنب پزشكي قانوني  -ساختمان
شماره سه شهرداري  -مديريت قراردادها (تلفن تماس  )06133774062باشد.
 تاريخ و محل تشكيل كميسيون مناقصه شهرداري ساعت  10روز شنبه مورخ  97/6/17در محل مديريت قراردادها واقع درساختمان شماره سه شهرداري به نشاني فوقالذكر ميباشد.
سپردههاي شركت در مناقصه به يكي از چهار طريق ذيل ميبايست ارائه شود.
الف  -فيش واريزي مبلغ فوق به حساب  2171142309008حساب تمركز وجوه سپرده شهرداري اهواز نزد بانك ملي ايران
شعبه مركزي به نام شهرداري اهواز
ب -به صورت ضمانتنامه بانكي به نام شهرداري اهواز و به مدت  3ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد (با قابليت تمديد يك دوره سه
ماهه)
ج -ضمانتنامههاي صادر شده از سوي موسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي
ايران هستند.
د -انواع اوراق مشاركت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب )1376
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
* كليه متقاضيان ميتوانند با مراجعه به سامانه مديريت قراردادها به نشاني  Peymankar.ahvaz.irنسبت به دريافت اسناد
مناقصه مذكور اقدام نمايند.

تاريخ انتشار97/5/30 :
خ ش97/5/30 :

 -9تضمين شركت در مناقصه :مبلغ تضمين شركت در مناقصه ( %20بيست درصد) قيمت پيشنهادي كل براي طول مدت قرارداد است كه بايستي
به صورت ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما تهيه و همراه با اسناد مناقصه در پاكت دربسته به مناقصهگزار تسليم شود.
 -10اعتبار تضمين شركت در مناقصه حداقل  3ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادات ميباشد و براي  3ماه ديگر قابل تمديد ميباشد.
 -11نشاني محل تهيه اسناد مناقصه :اسناد و مدارك الزم در درگاه اينترنتي دانشگاه به آدرس  www.tabriziau.ac.irقابل دسترسي است.
 -12هزينه چاپ آگهي ،تكثير اسناد مناقصه و همچنين تهيه اسناد پيمان و قرارداد به تعداد متقاضي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -13دارا بودن تاييد صالحيت از وزارت كار و امور اجتماعي الزامي ميباشد.
جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري با شماره  04135297207تماس حاصل فرماييد و يا با نشاني استان آذربايجانشرقي ،تبريز ،خيابان
آزادي ،ميدان حكيم نظامي ،دانشگاه هنر اسالمي تبريز ،دبيرخانه مركزي مراجعه فرماييد.
تاريخ انتشار97/5/30 :
خ ش97/5/30 :

اداره كل ارتباطات و امور بينالملل شهرداري اهواز

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي
شماره گ 97/14/35

نوبت دوم
شماره مجوز 1397/2272

دستگاه مناقصهگزار :شركت گاز استان ايالم
موضوع مناقصه :پروژه گازرساني به حفرات خالي شهرستان ايالم بخش سيوان ،چوار و روستاهاي تابعه آنها
مبلغ كل برآورد (اجرا  +كاالي عهده پيمانكار) 9/664/993/040:ريال
مبلغ تضمين 483/250/000 :ريال
نوع تضمين :ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا فيش واريزي به حساب سيباي  2174530621004بانك ملي شعبه ميدان امام(ره) ايالم و يا ساير ضمانتنامههاي
معتبر و يا تركيبي از آنها كه در جدول شماره  4آييننامه تضمين معامالت دولتي شماره /123402ت 50659ه مورخه  94/9/22قيد گرديدهاند.
مدتزمان اجراي پروژه 360 :روز تقويمي
محل تامين اعتبار :عوارض گازبهاء
آخرين مهلت فروش اسناد 1397/06/11 :تا پايان وقت اداري
آخرين مهلت ارائه پيشنهادات 1397/06/24 :تا پايان وقت اداري
زمان گشايش پاكات 1397/06/25 :ساعت  9صبح
محل گشايش پاكات :سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم
* از بخشنامه شماره  94/158764مورخ  1394/7/13سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت تعيين برنده مناقصه استفاده ميگردد.
شرايط متقاضيان:
 -1داشتن شخصيت حقوقي
 -2كپي برابر با اصل اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات
 -3ارائه گواهينامه صالحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي براساس مواد  85و  91قانون كار جمهوري اسالمي ايران مصوب
 89/3/5وزير كار و امور اجتماعي
 -4داشتن امكانات ،ماشينآالت و نيروي متخصص
 -5داشتن گواهي صالحيت پيمانكاري از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز با حداقل رتبه 5
 -6داشتن تجربه كافي معتبر و مفيد مرتبط با موضوع مناقصه
 -7قيمتها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
محل تحويل و ارائه پيشنهادات (پاكات تكميل شده مناقصه) :دبيرخانه حراست شركت گاز استان ايالم
هزينه خريد اسناد 600/000 :ريال در وجه شركت گاز استان ايالم به حساب سيباي مذكور به نام شركت پرداختكننده و ذكر عنوان مناقصه در فيش پرداختي
هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
هزينه چاپ و تكثير كتابچههاي پيمان به مبلغ  2/000/000ريال به عهده برنده مناقصه ميباشد و ميبايست به حساب سيباي  2174530621004شركت گاز
استان ايالم واريز گردد.
آدرس :ايالم  -چهارراه پيام نور  -بلوار تعميركاري نبش خيابان استاد شهريار
شركت گاز استان ايالم سايت  www.shana.irو  http://iets.mporg.irو  www.ilam-nigc.irشماره تلفن 0843-2235824
 كد فراخوان جهت آگهي مذكور  3/171/929ميباشد.تاريخ انتشار نوبت اول97/5/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/30 :
خ ش97/5/24 :

روابط عمومي شركت گاز استان ايالم

سياسي

سه شنبه  30مرداد 1397
 9ذي الحجه  21-1439آگوست - 2018سال سي و سوم-شماره 9294

دكتر سيد حميد روحاني در گفتوگو با رسالت:

پيروان خط سازش با آمريكا
هنوز عبرت نگرفتهاند

ادامه از صفحه 3
اين پژوهشگر تاريخ معاصر با اشاره به اين که مصدق معتقد
بود دين از سياست جداست ،گفت :اين ديد انحرافي مصدق
که دين از سياست جداست و اعتماد او به آمريکا باعث شد
ملت به طور کلي از صحنه کنار بروند و ديديم آن ملتي که روز
 30تير سال  1331به صحنه آمد و قوام را سرنگون کرد
و مصدق را به پيروزي رساند ،چند روز قبل کودتاي 28
مرداد از صحنه کنار رفتند.
سيد حميد روحاني با بيان اين که اعتماد مصدق به آمريکا
بود که باعث شکست خودش شد ،افزود :مردم دريافتند
که اين حرکت ديگر اسالمي نيست ،به همين دليل از
صحنه بيرون رفتند و کودتا موفق شد ،در غير اين صورت
امکان نداشت آمريکا با مشتي دالر و اراذل اوباش بتواند
آن نهضت را در هم بشکند ،در حقيقت زمينه شکست
نهضت ملي وقتي آغاز شد که مصدق روحانيت را کنار
زد ،چرا که مردم خود را کنار کشيدند و مصدق به آمريکا
اعتماد کرد و کودتا موفق شد.
وي با اشاره به اين که با اين که مصدق به آمريکا اعتماد
کرد اما آمريکا به مصدق اعتماد نکرد بيان داشت :اما
آمريکا علي رغم خوش بيني مصدق به او اعتماد نکرد و
او را سرنگون کرد ،آمريکا دنبال شخصي مي گشت که
به حدي فاسد و منحرف باشد که ناموس ،وطن ،مردم
و قانون برايش ذره اي مهم نباشد ،کسي که جاه طلب
و شهوت پرست و قدرت طلب باشد و اين ويژگي در
محمدرضا پهلوي جمع بود.
رئيس سابق مرکز اسناد انقالب اسالمي با بازنگري گذشته
ادامه داد :اما مصدق شخصي قانون مند و حقوقدان بود ،به
وطن و منافع ملي فکر مي کرد ،به همين دليل آمريکا

فهميد که مصدق نمي تواند براي آن ها مفيد باشد در
نتيجه نهضت ملي شکست خورد و کودتا به پيروزي
رسيد ،اما مسئله اينجاست که مصدقي ها و پيروان خط
سازش با آمريکا درس عبرت نگرفتند.
روحاني افزود :سازش کاران بعد از کودتا  28مرداد علي
رغم آن خنجر سنگيني که خورده بودند بازهم به آمريکا
وفادار ماندند ،اين نشان مي دهد که عناصر سازش کار و
وابسته ،هيچ وقت چشم حقيقت بين ندارند.
اين پژوهشگر و تاريخ نگار ضربه هاي آمريکا به ايران را
درسي براي عبرت خواند و تاکيد کرد :آمريکا بعد از کودتا
 28مرداد بارها ثابت کرد که دشمن ايران است ،نفت
ايران را بيش از يک ربع قرن غارت کرد ،کاپيتوالسيون
را بر ايران تحميل کرد ،امام (ره) را تبعيد کرد و فجايع
بسياري را به وجود آورد ،اما باز هم ديديم که سازش
کاران و تسليم طلبان و آن هايي که قبله گاهشان کاخ
سفيد است به آمريکا وفادار ماندند و به دنبال مذاکره
با آمريکا بودند.
وي ابراز کرد :با اين که در جريانات بعد از پيروزي انقالب
اسالمي ،با اين که سازش کارها ديدند که ملت ايران با
رهبري امام بدون کوچکترين کمکي توانستند انقالب
را به پيروزي برسانند و نظام  2500ساله را منقرض
کنند و دست استکبار جهاني را از سرنوشت اين کشور
کوتاه کنند.
حجت االسالم سيد حميد روحاني افزود :ولي با اين
وجود مهندس بازرگان و ابراهيم يزدي به الجزاير رفتند
و در آن جا با مشاور کارتر،رئيس جمهور آمريکا ،ديدار
کردند ،بعد از آن امام به مهندس بازرگان اعتراض کرد
که چرا اين مالقات را صورت داديد؟ مهندس بازرگان به
صراحت اعالم کرد که ما بدون آمريکا نمي توانيم اين
کشور را اداره کنيم.
عضو دفتر امام(ره) در نجف با بيان اين که خط سازش
کاران باز هم به سياست هاي آمريکا وابسته اند گفت:
يعني علي رغم آن مسائلي که ديده بودند بازهم عبرت

نگرفتند و همين خط سازش تا االن هم ادامه پيدا کرده
علي رغم اين که آمريکا مصيبت هاي بسياري براي ايران
آفريد از جمله :تحريم اقتصادي ،جنگ تحميلي ،ترورهاي
داخلي و بسيار فجايع ديگر .اما باز هم ديديم که پيروان
خط سازش گفتند آمريکا کدخداي دنيا است و ما نمي
توانيم تا قيامت با آمريکا قهر باشيم و بازهم سعي کردند
که با آمريکا کنار بيايند.
رئيس بنياد تاريخ پژوهي و دانش نامه انقالب اسالمي ادامه
داد :ملت ايران فداکاري کردند و شهيد دادند و آمريکا را
از کشور بيرون راندند اما اين ها تالش کردند آمريکا را
از پنجره وارد کنند ،اين مسئله کامال مصداق آيه شريف
الل َو ُهّ
قرآن کريم " َو َم َك ُروا ْ َو َم َك َر ُهّ
الل خَ ْي ُر ال ْ َما ِك ِرين" است
که امروز خط سازش بيشتر از هر زمان ديگري رسوا شد
و مشخص شد که خط سازش ،راه موفقيت نيست و اين
شکست شديدي بود.
وي افزود :اما با اين حال مي بينيم کساني که چشم
حقيقت بينشان کور است و نمي توانند از تاريخ عبرت
بگيرند درصدد اين هستند که با آمريکا کنار بيايند و به
دليل همين ارتباط با آمريکا در طول اين  4الي  5سال
و مسئله برجام ،فناوري هسته اي ما را زير خروارها سنگ
و سيمان دفن کردند و سياست آمريکا را دنبال کردند و
اکنون مي بينيم که چه باليي سر ايران آمد.
اينپژوهشگرتاريخمعاصربابياناينکهمذاکرهباآمريکامشکالت
مردم را حل نمي کند ،گفت :امروز اگر ملت ما با مشکالت شديد
اقتصادي مواجه است نتيجه آن مذاکرات و سازش کاري هاست،
نتيجه اين است کساني که در خط آمريکا هستند امروز مي
خواهند با کنار آمدن با آمريکا مشکالت مردم را حل کنند
و مشخص است که هيچوقت موفق نخواهند شد.
روحاني با اشاره به سخن امام(ره) ،تاکيد کرد:
امروز ملت ما اين حقيقت را دريافنتد که امام (ره )
که مي فرمودند ما با آمريکا نمي توانيم کنار بياييم،
مذاکره با آمريکا مذاکره با گرگ است .امروز مي بينيم
که تحقق پيدا کرد.

وي در ادامه با بيان اينکه هدف سياست هاي کنوني آمريکا
و اروپا رسيدن به برجام موشکي است گفت :مقام معظم
رهبري با تمام قدرت فريادها زدند و انتقادها کردند اما
سازش کاران با حقيقت بيگانه اند و سعي مي کنند که
زمينه را براي مذاکره بعدي فراهم کنند ،تمام اين بازي هايي
که در مي آورند ،آمريکا يک جور و اروپا
يک جور حرف ميزند براي اين است که براي برجام
شماره  2آماده شوند.
حميد روحاني افزود :در برجام شماره  ،2برنامه تعطيل
کردن فعاليت هاي موشکي ما تعبيه شده و اميدوارم که
ملت ما با هوشياري اجازه ندهند کساني که مي خواهند
سياست آمريکا را در کشور پياده کنند موفق شوند.
رئيس بنياد تاريخ پژوهي و دانش نامه انقالب اسالمي
با بيان اين که کساني از سرگذشت پيشينيان عبرت
مي گيرند که صاحب عقل و خرد باشند تصريح
کرد :همچنان که بعد از کودتاي  28مرداد آن
هايي که در خط آمريکا بودند اما باز هم عبرت
نگرفتند امروز هم کساني که در خط سازش حرکت
مي کنند نمي توانند با وجود اين بالهايي که برجام بر سر
کشور آورد از تاريخ عبرت بگيرند ،قرآن کريم بسيار زيبا به
ان فِي َق َصصِ ِه ْم ع ِْب َر ٌة
اين مسئله اشاره کرده است که " :لَق َْد َك َ
أِّ ُ
اب " يعني کساني از سرگذشت پيشينيان عبرت
لول ِي أْالَل ْ َب ِ
مي گيرند که صاحب عقل و خرد باشند.
وي افزود :اين هايي که به آمريکا سر سپرده اند،
خردمند و انديشمند نيستند ،اين ها کساني هستند که دنبال
قدرت ،جاه طلبي اند که انسان را کور و کر مي کند.
سيد حميد روحاني در پايان گفت :خط سازش
علي رغم شکست سنگيني که برجام برايشان داشت باز
هم درس نگرفتند ،اما اين مردم هستند که بايد آگاه
باشند و مقابل اين مسائل بايستند ،به طور مثال اعتراض
طالب حوزه علميه قم بسيار کار درستي بود که با اجتماع
عظيمشان در مدرسه فيضيه به دولت هشدار دادند و براي
اين سازش کاري ها دولت را توبيخ کردند.

دلنوشته اي در رثاي شهادت مظلومانه کودکان و نوجوانان مظلوم يمن و افغانستان
ادامه از صفحه آخر
البته همانطور که اشاره شد خداي متعال ياري مومنان
را حقي بر خود مي داند و در جاي ديگري تاکيد مي
فرمايد :کذالک حقاً علينا ننجي المومنين يونس103،
و اينچنين که بر ما حق و الزم است مومنان را نجات
بخشيم و به ظالمان و ستمگران نيز هشدار مي دهد که
به زودي منتظر اعمال جنايتکارانه شان باشند و خواهند
ِين َظلَ ُموا
ديد که چگونه سرنگون خواهند شد َو َس َي ْعلَ ُم الَّذ َ
ون الشعرا227 ،
أَ َّي ُم ْن َقلَ ٍ
ب يَ ْن َقل ُِب َ
لذا اين آيات نويد بخش آن است جنايتکاراني که سفاکانه
به کشتار بي گناهان در يمن  ،سوريه ،افغانستان و يا
هرجاي از جهان ميپردازند ،از عذاب الهي در امان نيستند
و آمريکاي جنايتكار و صهيونيست ها تصور نکنند که
ملت هاي مظلوم کسي را ندارند و لذا بهتر مي توانند به
قلع و قمع آنها و نسل کشي آنان بپردازند،بلکه بالعکس
مظلومين تحت الحمايه پروردگار هستند و خدا به همين

به چه جرمي کشته شدند؟!

مظلومان آنچنان قدرتي خواهد داد که دودمان ستمگران
را بر باد دهند کما اينکه مظلومان و پا برهنگان يمني
امروز ديگر ضعيف نيستند و دشمنان عليرغم کشتار هاي
وحشيانه نتوانستند آنها را از پاي درآورند بلکه روز به روز
قدرتمند تر شده و هر لحظه بخواهند حيات ظالمين را حتي
در هزاران کيلومتر دور تر از خود به مخاطره مي اندارند و
اين درسي است که ستمگران بدانند مظلوم هيچگاه مظلوم
نمي ماند و خداوند قهار که قدرت اصلي جهان
در يد اوست به همان مظلومان قدرت و شوکتي
مي بخشد تا روزگار ستمگران را سياه کنند.
اما چطور مي شود يک انسان انقدر بي رحم گردد و
مواد انفجاري به خود ببندد و به ميان مدرسه اي رفته و
کودکان و نوجوانان که مشغول درس خواندن هستند را
اينچنين مظلومانه و بي خبر به شهادت برساند و خود نيز
به کام مرگ فرو رود؟! اين چيزي نيست جز آموزه هاي
جنايتکارانه وهابيون در مدارس تحت پوشش خود که

مدرك فارغالتحصيلي اينجانب معصومه قاسمينژاد فرزند محمد به شماره
شناسنامه  2633صادره از شهرري در مقطع كارداني پيوسته رشته
كامپيوتر  -نرمافزار كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي يادگار امام خميني
با شماره -136916ق مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از
يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به صندوق پستي  18155/144دانشگاه
آزاد اسالمي واحد يادگار امام خميني ارسال نماييد.
مدرك فارغالتحصيلي اينجانب مينا نبوي ،فرزند علي محمد به شماره
شناسنامه  ،22304كد ملي  ،4568752000صادره از سمنان در مقطع
كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي سمنان مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ،كيلومتر  5جاده سمنان
 دامغان ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد سمنان ارسال نمايد.پروانه ساختمان مسكوني به شماره  3902صادره از شهرداري
كالردشت در مورخ  89/3/23به نام نصرالدين حاتمي فرزند عزيزاله
به نشاني كالردشت خيابان دوبال مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
پالكموتورسيكلتمهرانمدل 1385بهرنگآبيوشمارهپالك85866-524
و شماره موتور  61314744و شماره تنه  NCP***125M8500740به نام
آقاي علي يزداني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب صياد خيري مالك خودرو به شماره شهرباني 496-35ق 25و
شماره شاسي  NAAW1HE2FE031397و شماره موتور 147H0151602
به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور
را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور
دارد ظرف مدت  10روز به دفتر حقوقي شركت ايرانخودرو واقع در
كيلومتر  14جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر ساختمان
سمند طبقه  1مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت وسيله نقليه نيمهيدك  -كانتينر سيستم ماموت مدل
 1384رنگ قرمز روغني ظرفيت چادري  27تن تعداد محور  3و تعداد
چرخ  6به شماره شاسي  84037686CH2602و شناسه وسيله نقليه
 IRRD847R2S9CH2602به نام سهيل خرمالي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه طبابت اينجانب دكتر سيدمحمد بدر سيدين كوهكمر به شماره
 113-101735-67شهر مرند با شماره نظام پزشكي  101735تاريخ
صدور  1395/7/23تاريخ اعتبار  1398/7/23مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب حسين حيدري مالك خودرو سواري پژو  206به رنگ نوكمدادي
مدل  1384و شماره بدنه  1981712و شماره موتور 10FSS15029833
و شماره انتظامي 517-96ب 67به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي
رونوشت المثني سند خودرو مذكور را نموده است .چنانچه احدي
ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر
منطقهاي ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا
جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از انقضاي
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز (برگ اعالم وضعيت) خودرو وانت پيكان مدل  1380به شماره
انتظامي 963-25ل 29و شماره موتور  11518004179و شماره شاسي
 80904139متعلق به اينجانب جمشيد فارابي قرهچيق مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (برگ اعالم وضعيت) تاكسي به شماره انتظامي ايران
442-15ت 64و شماره موتور  124K0975584و شماره شاسي
 NAAM11VEOHK745607مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند خودرو سواري پژو  405به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1385و
شماره موتور  12485017713و شماره شاسي  14296840و شماره
پالك 628-49ب 27به نام محمدنبي نيكبختيان مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

در ممالک اسالمي مخصوصا در پاکستان،افغانستان و
هند و ديگر کشور ها برپا کرده اند و عم ً
ال اين مدارس
تروريست پرور هستند و آنان پس از آموزش هاي
منحرفانه وهابيون وارد گروه هاي تروريستي همانند
القاعده ،داعش ،طالبان و ديگر گروه هاي ريز و درشت
شده و به کشتار ديگر مسلمانان مي پردازند و همه
اينها در سطح کالن نقشه هايي است که غربي ها و
صهيونيستها براي انهدام کشورهاي اسالمي کشيده اند
و وهابيون يکي از ابزار هاي قوي و اجرايي آنها هستند
که هرکجا بخواهند فتنه اي بپا کنند و مسلمان کشي
راه بيندازند کافي است به وهابيون بسپارند تا با استفاده
از آن جمود فکري که در پيروانشان ايجاد کرده اند،
بتوانند به اختالف بين شيعه و سني دامن زده و جنايت
بر جنايت بيفزايند.
علي اي حال کشتار کودکان و نوجوانان در يمن و
افغانستان و هر دو به دست وهابيون جنايتکار نشانگر

شناسنامه خودرو سواري پژو  405به رنگ نقرهاي متاليك مدل  1385و
شماره موتور  12485017713و شماره شاسي  14296840و شماره پالك
628-49ب 27مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك موتورسيكلت اعم از شناسنامه مالكيت،برگ سبز و سند
و فاكتور فروش كمپاني و كارت شناسايي موتورسيكلت مدل جترو
مدل  1390به رنگ سبز و شماره انتظامي  119-65132و شماره موتور
 200911090و تنه  200F9002765به نام اينجانب عرفان پهلوانزاده
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني خودرو سواري پرشيا مدل  94به رنگ سفيد و شماره
شهرباني ايران 837-88ل 75و شماره موتور  124K0653145و
شماره شاسي  FH225043به نام فرخ اعظم نوري مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت هوشمند رانندگان حرفهاي به شماره  2075497متعلق به اينجانب
سيدمجتبي فاطمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو  206مدل  88رنگ خاكستري به شماره انتظامي 263و-63
ايران  43و شماره موتور  14188000444و شماره شاسي  041693به نام
روحاله عبدالهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري كيا سورنتو  EX3300مدل 2008
رنگ مشكي به شماره انتظامي 633ق -67ايران  77و شماره موتور
 G6DB7H018203و شماره شاسي  KNEJC52588522470مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ كمپاني ،بنچاق ،كارت خودرو و بيمهنامه آمبوالنس
پاترول مدل  1983به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 288-68س92
و شماره موتور  572589و شماره شاسي  720978به نام اكبر عسگري
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني ،بنچاق و كارت خودرو سواري پرايد صبا مدل 1383
به رنگ مشكي و شماره پالك ايران 997-21ط 47و شماره موتور
 797276و شماره شاسي  S1412283272495به نام ميالد بهارلو
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و برگ كمپاني و بنچاق سواري اپل كورسي مدل  1994به
رنگ زرشكي روغني و شماره پالك ايران 173-99ط 86و شماره موتور
 19168536و شماره شاسي  R4246732به نام تقي حاجيميرزائي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري مزدا مدل  96به رنگ سفيد و شماره
انتظامي 288ط -62ايران  99و شماره موتور  11603648و شماره
شاسي  622895به نام مهدي اظهاري خوشكار مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت خودرو (برگ سبز) مربوط به سواري برليانس
 MT-BRILLIANCEH220مدل  1396به رنگ سفيد و شماره
انتظامي 679س -46ايران  59و شماره شاسي NAPH220AAH1000375
متعلق به خانم شقايق حاجي ابراهيمي فرزند حجتاله به كد ملي
 2122703245مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ كمپاني وانت پيكان تيپ 1600OHVمدل 1389به رنگ سفيد شيري و
شماره موتور  11489038490و شماره شاسيNAAA46AA7AG133266
ن نژادفالح به شماره
و شماره پالك 232-38م 33به مالكيت آقاي رحم 
ملي  4898083587مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو وانت دوكابين مزدا بي  2000آي مدل  1391به
رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 775-77ن 32و شماره
موتور  FEA19804و شماره شاسي  NAGP2PC12CA114232به
مالكيت شركت عمراني كوزو پارس مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
برگ سبز و پالك عقب و پالك جلو خودرو وانت كاپرا مدل  1391به
رنگ مشكي متاليك و شماره انتظامي ايران 269-77ق 45و شماره
موتور  SKJ7380و شماره شاسي  NAGP2PF21CA807786به
مالكيت شركت عمراني كوزو پارس مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.

آن است که آن جاهليت 1450سال پيش که در صحراي
تفتيده عربستان دختران را زنده به گور مي کردند ،هنور
هم آن تفکر جاهلي حاکم است و آنان از کشتار کودکان
و نوجوانان نه تنها واهمه ندارند ،بلکه شايد لذت هم
ببرند! وليکن همانطور که در قرآن کريم اشاره فرموده
است به زودي از آنان در بارگاه الهي پرسيده مي شود
که به چه جرمي کشته شده اند؟!
ت تکوير8،و 9و
ت ب َِأ ِّي َذن ٍْب ُق ِتلَ ْ
َوإ ِ َذا ال ْ َم ْو ُءو َد ُة ُس ِئلَ ْ
آنان بايد خود را براي پاسخگويي در چنين روزي
در محضر الهي آماده کنند! سپس در روز قيامت به
کساني که ستم کردند گفته مي شود بچشيد عذاب
هميشگي و جاودان را ،آيا جز در مقابل آنچه انجام
داديد،کيفر داده مي شويد؟! کنايه از آنکه عذاب
دردناک و جهنم ابدي در انتظار آنهاست .ثُ َّم ق َ
ِيل
اب الْخُ لْ ِد َه ْل ت ُْج َز ْو َن إِلاَّ ب َِما
لِلَّ ِذ َ
ين َظلَ ُموا ُذو ُقوا َع َذ َ
ون يونس۵۲،
ُك ْنت ُْم تَ ْكسِ ُب َ
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پاسخ به ادله مخالفان شرکت
در مراسم حج

ادامه از صفحه 2
آيا مسلمانان مجاز به ترک فريضه حج واجب هستند؟
با وجود فوايد و آثار فراواني که به برخي از آنها اشاره شد حال بايد به اين سوال پاسخ دهيم که آيا مسلمانان
مجاز به ترک اين فريضه واجب هستند؟ در پاسخ به چند نکته اشاره ميکنيم:
 .1حج تمتع ،يکي از ارکان و شعائر دين و واجب شرعي الهي است که درصورت تحقق شرايط فرد بايد
بدون تاخير اقدام کند و به تأخير انداختن آن بدون عذر ،جايز نيست  .اما در خصوص حج مستحبي
اين مسئله فرق ميکند و در صورتيکه فرد بين حج مستحب و عمل واجبي مردد باشد در صورت امکان
جمع بين هر دو مطلوب تر است در غير اينصورت بديهي است نبايد واجبات را به بهانه مستحبات
(عمره) ترک نمود.
 .2فرد مستطيع به هيچ وجه نميتواند هر کار خير ديگري را جايگزين اعمال حج کند همانطور که هيچ فردي
جايز نيست به جاي نماز زکات بپردازد! آنچه از سخنان معصومان(ع) نيز برداشت مي شود ،آن است که هيچ
عملي نمي تواند جايگزين حج به شمار آمده و با هيچ بهانه اي نميتوان از رفتن به حج سر باز زد.
 .1شبهه کمک به فقرا به جاي سفر حج قدمتي طوالني دارد چنانچه شخصي از امام صادق ،چنين پرسيد:
«قصه پردازان مي گويند اگر انسان يک مرتبه حج ،بجا آورد کافي است ،پس از آن مبلغ حج را خرج
نيازمندان کند و صله رحم بجا آورد؛ امام صادق فرمود :دروغ مي گويند و آنگاه فرمود :اگر حج واجب خانه
خدا تعطيل مي شود (مهلت داده نمي شوند و عذاب الهي ،نازل ميشود) و خداوند ،حج و کعبه را براي قيام
الناس ،قرار داده است( ».شيخ صدوق ،علل الشرايع ،ص )452داليلي که امروز برخي به آنها تمسک ميکنند
مانند ضرورت کمک به فقرا به جاي فريضه حج يا بيکفايتي مسئوالن آل سعود و ...نبايد يک واجب ديني را
تعطيل کند مگر آنکه زيان قابل توجه و مصلحتي در کار باشد که در آن صورت وليفقي ه ميتواند در شرايط
ي نمايد.
ک حک م شرع 
لي 
س مصال ح اسال م و مسلمين ،موقتاً حک م ب ه تعطي 
خاص و بر اسا 
 .2طرح اينگونه شبهات خود نشانه دسيسه و فريبکاري شبهه افکنان است چرا که اين عده تنها درباره
هزينههاي سفر حج که يک واجب الهي است به ياد کمک به فقرا ميافتند حال آنکه ساالنه ميلياردها
دالر صرف هزينه سفرهاي تفريحي ايرانيان به کشورهاي ديگر و خارج شدن مقادير کالني ارز از کشور
و همچنين صرف هزينه تجمالت خانه ها و مبلمان و تعويض پرده ها و لباس هاي رنگارنگ و ...ميشود
در حاليکه کسي به جاي آنها دم از کمک به فقرا نميزند! ضمن اينکه تجربه نشان داده افرادي که به
مسائل شرعي پايبندي دارند همواره در انفاق نيز پيشتاز هستند.
.3حج خود آثار و برکات فراواني دارد که فقرا از آن بهره مند ميشوند  .مسلم است زماني حج حاجي،
مقبول درگاه الهي ،مي شود که انسان ،به فکر نيازمندان جامعه باشد  .از سوي ديگر يکي از شرايط حج
مقبول اين است که فرد مستطيع قبل از سفرحج حساب مالي خود را صاف کند و حقوق واجب خود از
جمله خمس و زکات و  ...ادا کند.
.4يکي از شبهات مطرح شده در خصوص حج آن است که هزينه هاي حج صرف فعاليت هاي دشمنان
اسالم و وهابيت خبيث ميشود .ابتدا بايد گفت اين مسئله هرگز نميتواند جواز تعطيلي واجب الهي
باشد ثانيا بايد ديد آيا تعطيلي حج توسط ايران به تضعيف وهابيت مي انجامد ؟ قطعا اينگونه نيست بلکه
ميتوان با برپايي حج ابراهيمي و تالش براي بيداري جهان اسالم و فعاليت هاي روشنگرانه به خنثي
سازي توطئه هاي دشمنان اسالم به خصوص وهابيت و گسترش اسالم ناب اقدام کرد.
.5با توجه به فوايد بيشمار حج بايد ديد امروز چه کساني از عدم حضور شيعيان در اين همايش جهاني
نفع بيشتري مي برند .در اين باره ميتوان گفت نقش ايران در صدور ارزش هاي انقالب و اسالم راستين و
بيداري مسلمانان جهان به قدري پر رنگ است که کشورهايي مانند عربستان ،رژيم صهيونيستي و آمريکا
و پياده نظام داخل به دليل منافع خود از عدم حضور ايران در اين مناسک جهاني اسالمي بيشترين
بهره را خواهند برد.
سخن آخر
حج يک واجب الهي است و منافع و مصالحي دارد که براي جامعه و فرد ضروري است .با برپايي حج
ابراهيمي و تالش براي بيداري جهان اسالم ميتوان به خنثيسازي توطئههاي دشمنان و گسترش اسالم
ي است که امام صادق عليه السالم ميفرمايند« :اگر مردم خانه
ناب پرداخت .اهميت مناسک حج تا جاي 
خدا را متروك بگذارند ،بر حكومت اسالمى واجب است كه مردم را به زيارت حج و توقف در كنار خانه
خدا مجبور كند .اگر مردم حرم مدينه را متروك بگذارند ،بر حكومت اسالمى واجب است كه مردم را
به زيارت حرم رسول خدا و توقف در مدينه مجبور كند و اگر مردم فقير و نيازمند باشند ،بايد از بودجه
اسالمى هزينه سفر آنان را تأمين كند(» .حر عاملي ،وسائل الشيعه ،ج  ،11ص  )24همچنين امام باقر
عليه السالم ميفرمايند « :اگر مردم يک سال حج بيت اهلل را ترک کنند مهلت داده نمي شوند” الکافي،
ج، ۴ص۲۷۱لذا شبهاتي که امروز براي تخطئه کردن اين واجب الهي ديده ميشود به دليل تاثير گذاري
و اهميت باالي آن است .مسلمانان بايستي با هوشياري کامل در برابر شبهه افکني هاي دشمنان دين
ايستاده و حضور پررنگي در برپايي هرچه باشکوه تر اين همايش جهاني داشته باشند.

سند كمپاني ،سند مالكيت (برگ سبز) كارت خودرو پرايد مدل 1384
به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 593-11ط 63و شماره موتور
 01207723و شماره شاسي  S1412284570491به مالكيت محمد
فتاحي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز خودرو پرايد مدل  1388به رنگ سفيد روغني
و شماره انتظامي 716س -53ايران  53و شماره موتور 3087440
و شماره شاسي  S1412288289611به مالكيت مصطفي قليزاده
پهلوانلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني موتورسيكلت هرمز مدل  1388به رنگ قرمز
و شماره پالك ايران  38765-627و شماره موتور  52108226و شماره
تنه  8877282مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
گواهينامه تحصيالت اينجانب ميثم جعفري فرزند نادعلي با شماره
شناسنامه  2280881012صادره از شيراز در مقطع كارداني رشته
عمران صادره از موسسه آموزش عالي دانشپژوهان پيشرو با شماره
 95/200/6340و مقطع كارشناسي رشته عمران صادره از موسسه
آموزش عالي پيشتازان شيراز با شماره /2105پ ي مفقود گرديده و
از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود مدرك را به
نشاني اصفهان سهراه سيمين بلوار كشاورز شرقي نبش بنبست 46
موسسه آموزش عالي دانشپژوهان ارسال نمايد.
اينجانب حلما آذري توپكانلو مالك خودرو سواري پژو  405جيالايكس
به شماره شهرباني 851-10ن 76و شماره بدنه  14232114و شماره موتور
 12484086437به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران
خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد .بديهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني سواري پرايد  132به شماره موتور  2466294و شماره
شاسي  S1422287014669و شماره پالك 495ب -85ايران 72
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز ،برگ فروش كمپاني و كارت ماشين خودرو پژو سواري
پارس ئيالايكس به شماره انتظامي 261م -31ايران  66و شماره
موتور  12690003140و شماره شاسي NAAN41DCIBE000532
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز (سند مالكيت) خودرو رنو تندر  L90مدل  1387به رنگ
نقرهاي متاليك و شماره انتظامي ايران 928-13م 51و شماره موتور
 7702035322D068326و شماره شاسي NAALSRALD8A031810
به مالكيت عليرضا سروشفر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
سند مالكيت خودرو سواري به شماره انتظامي ايران 431-71د68
متعلق به خانم مريم سجادينيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط ميباشد.
سند كمپاني وانت پيكان  1600HVمدل  1390به شماره انتظامي
296س -23ايران  85و شماره موتور  11490023791و شماره شاسي
 NAAA36AA7BG242699به رنگ سفيد شيري روغني مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت باجاج پالس  200CCمدل 1394
به شماره پالك  37223-816و شماره موتور  JLZCFC03692و
شماره تنه  N5P***200B9428541به رنگ سفيد به نام علي عابدي
فريزني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مجوز حمل سالح شكاري يكلول گلولهزني كاليبر  7/62به شماره
سالح  3U2329مدل 5تيرگلنگدني ساخت روسيه به نام جاسم
نسكندي فرزند غالمرسول به شماره شناسنامه  330مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
جواز حمل تفنگ و كارت باروت تفنگ تكلول به شماره بدنه 9162844
به نام پرويز ملكي كد ملي  2141369241مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.

اينجانب علياكبر گتابي شوميا مالك خودرو تاكسي پژو  405به شماره
بدنه  NAAM11CA3BE080052و شماره موتور 12490034945
و شماره پالك 763ت -36ايران  62به علت فقدان اسناد فروش
تقاضاي رونوشت المثني سند خودرو مذكور را نموده است .چنانچه
احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به
دفتر منطقهاي ايرانخودرو ساري واقع در كيلومتر  5جاده ساري به
نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند .بديهي است پس از انقضاي
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز (شناسنامه) پژو  206خاكستري متال مدل  1389به شماره
انتظامي 123ب -44ايران  28و شماره موتور  14189060518و شماره
شاسي  BJ472757به نام شيرين صالح مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك سواري پژو  405مدل  83رنگ يشمي به شماره موتور
 2003732و شماره شاسي  IN81005997و شماره پالك ايران -14
738ط 98به نام امير مرزوقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط
ميباشد.
اينجانب مهدي رست مالك پژو پارس به شماره موتور 124K1117936
و شماره شاسي  HH007682به علت فقدان اسناد فروش و سند
مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است.
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده
روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده
مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك
مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمد صدارت مرني مالك پژو پارس به شماره موتور
 124K0691554و شماره شاسي  FH242584به علت فقدان اسناد
فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را
نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر
 14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند
طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سجاد دهاقين مالك وانت پيكان به شماره موتور 118P0077902
و شماره شاسي  EG402584به علت فقدان اسناد فروش و سند
مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است.
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده
روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده
مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك
مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حميدرضا سليمي تركماني مالك وانت پيكان به شماره موتور
 11490012550و شماره شاسي  BG193197به علت فقدان اسناد فروش
و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده
است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف
ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر  14جاده
مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك
مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حميد معصومي مهرباني مالك پژو  206به شماره موتور
 163B0262465و شماره شاسي  GJ867080به علت فقدان اسناد
فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را
نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر
 14جاده مخصوص تهران  -كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند
طبقه يك مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

