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رحيميان :سازشکاري باعث ذلت ميشود

توليت مسجد مقدس جمکران گفت :سازشکاري باعث ذلت ميشود.به گزارش
خبرگزاري فارس از قم ،حجتاالسالموالمسلمين محمدحسن رحيميان در مراسم
صبحگاه نيروهاي مسلح استان قم با اشاره به رشادتهاي شهداي مدافع حرم اظهار
کرد :اين شهدا به اذن ولي فقيه در نبرد با گروههاي تکفيري به شهادت رسيدند.وي
ادامه داد :تروريستهاي تکفيري مدعي اسالم بودند اما از آمريکا دستور ميگرفتند،
هر کجا که مقاومت به وجود آمد ،پيروزي به دست آمد .دوران دفاع مقدس ،جنگ
 33روزه لبنان و نبرد با تروريستهاي تکفيري در عراق و سوريه نمونههايي از اين
پيروزيها بودند.توليت مسجد مقدس جمکران با بيان اينکه در تمام پيروزيها شاهد
عنايت امام زمان (عج) بوديم اما در هر جايي که سازش رخ داد ،ذلت به وجود آمد،
تعبير رهبر معظم انقالب در خصوص مسجد مقدس جمکران را پايگاه تشيع بودن
اين مسجد دانست و تصريح کرد :در زمان غيبت امام زمان (عج) بايد از نواب عام
اين امام معصوم اطاعت کنيم.وي با بيان اينکه مسجد مقدس جمکران به فرمان امام
زمان (عج) ساخته شد ،ادامه داد :بايد در هر صبحگاه از عمر خودمان عهد و پيمان
را با امام زمان (عج) تجديد ميکنيم و از خداوند بخواهيم که ما را جزء حاميان
امام زمان (عج) قرار دهد.توليت مسجد مقدس جمکران خاطرنشان کرد :غيبت امام
زمان (عج) به اين معنا نيست که اين امام معصوم روي زمين حضور ندارد ،بلکه غيبت
امام زمان (عج) به اين معناست که اين امام معصوم از مقابل چشمان ما پنهان شده
است اما ما از برکات امام زمان (عج) بهرهمند ميشويم.

حجتاالسالم سعيدي:

دشمن با جنگهاي نيابتي
سعي در تخريب چهره اسالم دارد

نماينده ولي فقيه در سپاه گفت :دشمن با جنگهاي نيابتي سعي در تخريب چهره
اسالم دارد.به گزارش خبرگزاري فارس از اروميه ،حجتاالسال م علي سعيدي در
اجالس روحانيت از سري برنامههاي کنگره  12000شهيد آذربايجان غربي با اشاره
به نقش مهم روحانيت در مبارزه با استعمار و استبداد اظهار کرد :شهادت فقيهان و
عالمان بزرگوار در طول هشت سال دفاع حق عليه باطل گواه صادقي بر پيشاهنگي
روحانيت در مقابله با تجاوز دشمن و مبارزه با استعمار ،استبداد و کجفکري است.
وي تبيين اسالم ناب محمدي را مهمترين رسالت علماي اسالم پس از دوران نبوت
و امامت خواند و گفت :رسالت علماي اسالم پس از دوران نبوت و امامت استمرار
بخشيدن به اهداف بعثت و امامت از جمله تبيين اسالم ناب بر مبناي گفتمان
بعثت ،شکلدهي حکومت ديني در چارچوب مباني بعثت و پاسداري از حکومت
ديني است .سعيدي شناخت دشمن را از تکاليف روحانيت شيعه و سني دانست و
ادامه داد :خطر اصلي براي علما و جهان اسالم اشتباه گرفتن دشمن و سکوت در
برابر ارتجاع است ،چراکه تمامي سعي دشمن براي تضعيف جمهوري اسالمي است.
وي تهاجم فرهنگي دشمن را تقابل با اسالم و قرآن خواند و گفت :دشمن با ترويج
اسالم هراسي و جنگهاي نيابتي سعي در تخريب چهره اسالم دارد ،چراکه با توهين
به قرآن و آتش زدن آن هم به مقصود خود نرسيدهاند.

آيت اهلل هاشم يشاهرودي:

وحدت شيعه و سني برهم زننده
توطئههاي دشمنان اسالم است

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :وحدت شيعه و سني برهم زننده
توطئههاي دشمنان اسالم است.به گزارش خبرگزاري مهر ،آيت اهلل سيد محمود
هاشمي شاهرودي در ديدار محمد محقق ،معاون رئيس اجرايي افغانستان و رئيس
حزب وحدت اسالمي مردم افغانستان با اشاره به روابط و پيوندهاي ايران و افغانستان،
ملت افغانستان را ملتي با فرهنگ و در عين حال مظلوم توصيف کرد که در ادوار
مختلف شهداي بسياري را در راه اسالم تقديم کرده است.وي با يادآوري مجاهدت هاي
مسلمانان افغانستان و مشارکت آنان در نابودي پايگاه هاي تروريستي داعش و دفاع
از حرم آل اهلل گفت :شايسته است از مجاهدت ها و ايثار برادران افغان در مبارزه
با تروريست هاي تکفيري قدرداني کنيم و اميدواريم که با هوشياري دولت و ملت
افغانستان ،دسيسه هاي دشمنان اسالم براي اقدامات تروريستي در داخل اين کشور
ناکام بماند.رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام نسبت به خطرات نفوذ آمريکا در
صفوف ملت هاي مسلمان هشدار داد و افزود :يکي از خطرات مهم که متوجه ملت
افغانستان است ،خطر نفوذ آمريکاست که بايد نسبت به آن هوشيار بود؛ چرا که
آمريکا مي خواهد نقشه هاي شوم و تفرقه افکنانه خود را در جوامع اسالمي نظير
عراق و افغانستان به اجرا در آورد.هاشمي شاهرودي همچنين وحدت شيعيان و اهل
سنت در افغانستان را امري ضروري خواند و آن را بر هم زننده توطئه هاي دشمنان
اسالم عليه مردم مسلمان و مظلوم اين کشور توصيف کرد.

 قاليباف :برخي مي گويند بسيجي
به درد جنگ ميخورد نه اقتصاد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :برخي سعي کردند اين مسئله را نهادينه
کنند که بسيجيان فقط براي جنگ مناسب هستند.به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهي
گروه علمي پزشكي باشگاه خبرنگاران جوان محمدباقر قاليباف در همايش انقالبيگري،
رمز پيشرفت اظهار کرد :برخي افراد فکر ميکنند رزمندگاني که به عنوان بسيجي
در جبههها حضور داشتند افرادي خاص و اهل نماز شب بودند ،در حالي که تعدادي
از اين افراد در واجبات هم کوتاهي ميکردند.وي با بيان اينکه امروز بيش از هر
زمان ديگر پرداختن به بسيج اهميت دارد ،تصريح کرد :منظور از بسيج يک سازمان
نظامي نيست و نظامي خواندن آن يکي از ظلمهايي است که به آن ميشود ،برخي
سهوا اين کار را انجام ميدهند اما تعدادي که غرق در فرهنگ غربي هستند و هدف
آنها نابودي استقالل کشور است تصميم دارند بسيجي هراسي را در جامعه ترويج
دهند.قاليباف ادامه داد :بسيج در کنار تعاريف بسيار زيبايي که امام خميني(ره) و
مقام معظم رهبري داشتند هميشه بر اين باور هستم که بسيج تبلور سازمان يافته
اراده مردم در همه عرصههاي کشور است.وي با بيان اينکه حضور امروز ايران در پنج
کشور برتر جهان در حوزه هوافضا حاصل همت و تالش همين بسيجيهاست تاکيد
کرد :مشکل از زماني شروع شد که برخي در داخل و خارج کشور سعي کردند اين
مسئله را نهادينه کنند که بسيجيان فقط براي جنگ مناسب هستند و در حوزههاي
اقتصادي ،اجتماعي و ...کارايي ندارند اما مگر حوزه مديريتياي پيچيدهتر از مديريت
بحران در زمان جنگ وجود دارد؟

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

»

توليت آستان مقدس حضرت عبدالعظيم الحسني (ع) گفت :جريان تکفيري هيچگاه به اهداف
شوم و خطرناک خود دست نخواهد يافت.به گزارش خبرگزاري فارس استان تهران از شهرري،
آيتاهلل محمد محمديريشهري در پيامي به سردار قاسم سليماني ،شکست گروهک تروريستي
داعش را تبريک گفت و تأکيد کرد :جريان تکفيري هيچگاه به اهداف شوم و خطرناک خود
دست نخواهد يافت.در بخشي از اين پيام آمده است :پيروزيهاي درخشان جبهه مقاومت را در
پرتو هدايتهاي شجاعانه و خردمندانه حضرتعالي ،به حضرت وليعصر(عج) ،مقام معظم رهبري،
مسلمانان جهان و نيز همرزمان فداکارتان ،مجاهدان عراقي ،سوري ،حزباهلل لبنان و رزمندگان
فاطمي و زينبي تبريک ميگويم.در بخش ديگري از اين نامه آمده است :در توان اين حقير نيست
که از مجاهدتهاي خالصانه حضرتعالي و همرزمانتان تشکر کنم ولي با شنيدن پيام مسرتبخش
شما خطاب به رهبر فرزانه انقالب اسالمي بر آن شدم که هديهاي از گنجينه ارزشمند علوي
مکرم شهيدان نمايم.
تقديم رزمندگان جبهه مقاومت و خاندان ّ

اين گفته نغز پيشگويي تحققيافته موال و مقتدايمان امير مؤمنان (ع) و امام مجاهدان است که
الصادِقُ َع ِن الروحاالمين َعن َر ِّب
أخب َرن ِي ال َّنبِي ّ
خطاب به تکفيريان معاصر خود فرمود :أشهَدُ لَقَد َ
خر ُج َعلَينا مِن ُکم فِر َق ٌة ـ َقلَّت أو َکث َُرت إلي يَو ِم القِيا َم ِة ـ إلاّ َج َع َل اهلل َحتفَها َعلي
العال َ َ
مين أن َّ ُه ال يَ ُ
ِدين َمن َق َتلَ ُکم؛
أيديناَّ ،
وأن أفضَ َل الجِ ها ِد جِها ُد ُکم ،وأفضَ َل الشُّ َهدا ِء َمن َقتَلتُمو ُه ،وأفضَ َل ال ُمجاه َ
ون).در اين
لون ،و (ل ِّ ِّ
کل ن ََبإٍ ُّم ْس َتق ٌَّر َو َس ْو َف تَ ْعلَ ُم َ
خس ُر ال ُمبطِ َ
َفاع َملوا ما أنتُم عام َ
ِلونَ ،ف َيو َم القِيا َم ِة يَ َ
پيام تاکيد شده است :گواهي ميدهم که پيامبر راستگو از روحاالمين و او از پروردگار جهانيان،
مرا خبر داد که تا روز قيامت ،هيچ گروهي از شما ،خواه کمشمار و خواه پرشمار ،بر ما نميشورد،
مگر آنکه خداوند خونش را به دست ما بريزد .همانا جهاد با شما ،برترين جهاد است ،و واالترين
شهيدان ،شهيدان در پيکار با شما ،و برترين مجاهدان ،پيکارگران با شما هستند .پس هر چه
ميکنيد ،بکنيد ،که در روز قيامت ،باطلگرايان زيان ميکنند و (بهزودي خواهيد دانست که
براي هر خبري ،زماني معين است).

جريان تکفيري هيچگاه
به اهداف شوم و خطرناک
خود دست نخواهد يافت

سياسي
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سردار سالمي:

گروههاي تکفيري ،پيادهنظام آمريکا هستند
جانشين فرمانده کل سپاه گفت :گروههاي تکفيري ،پيادهنظام
آمريکا هستند.به گزارش خبرگزاري فارس از قم ،سردار
حسين سالمي در مراسم صبحگاه نيروهاي مسلح استان
ي اخير جبهه مقاومت اظهار کرد :اين
قم با اشاره به پيروز 
پيروزي آرزوها و آرمانهاي جهان استکبار و مزدوران
فريبخورده آنها را دفن کرد و موجب نابودي يک فتنه
بزرگ براي جهان اسالم و جهان بشريت شد.وي با بيان
اينکه با پايمردي و ايستادگي مردان جبهه اسالم از اقصي
نقاط جهان و با فرماندهي سردار قاسم سليماني پيروزي
بر گروههاي تکفيري در عراق و سوريه حاصل شد ،افزود:
اسالم آمد که ايمان به خدا را ترويج داده و انسانها را با
هويت حقطلبانه خود آشنا کرده و اعتبار و منزلت انساني
آنها را احيا کند و کسي تصور نميکرد که پيام اسالم
از مکه به نقاط مختلف جهان برسد.سالمي با اشاره به
گسترش اسالم در جهان اظهار کرد :در صدر اسالم کسي
باور نميکرد که اين دين به اين سرعت در سطح جهان
گسترش پيدا کند ،اسالم در عصر جديد نظم ناعادالنه
دنياي استکبار را به چالش کشيد و تمام دشمنان خدا
در اين عصر در مقابل اسالم صف کشيدند.وي با بيان
اينکه در جنگ تحميلي تمام کشورها متحد شدند تا نور
خداوند را در سرزمين ايران خاموش کنند ،ادامه داد :لباس

جهاد لباس عزت مسلمانان است و تمام بندگان خداوند
جز با زره و شمشير مجاهدان نميتوانند در برابر هجوم
مستکبرين مقاومت کنند.جانشين فرمانده کل سپاه افزود:
امروز تفکر نيرومند بسيج از مرزهاي اين کشور فراتر رفته
است و بسيجيان در مقابل تمام سالحهاي قدرتهاي جهان
جنگيدند؛ در دوران دفاع مقدس سالحهاي گوناگون از
کشورهاي مختلف به رژيم صدام ميرسيد و اين سالحها
با دالرهاي نفتي رژيمهاي مرتجع عربي خريداري ميشد.
سالمي با اشاره به خلق ادبيات مقاومت در ايران اظهار کرد:
بسيجيان ادبيات مقاومت را خلق کردند و دشمن در مواجهه
با بسيجيان شکست را آموخت .تفکر بنبستشکنانه بسيج
بود که با الهام از رهنمودهاي امام خميني (ره) و مقام
معظم رهبري ،موجب توسعه صنعت موشکي در کشور
شد.وي ادامه داد :دشمن فقط منطق قدرت را ميفهمد و
او در برابر قدرت موشکي کشورمان سر تعظيم آورده است،
دشمن هر چند شکست خورد اما به سراغ نقشههاي ديگر
رفت در حالي که بسيجيان از هر تهديد به عنوان فرصت
استفاده کردند و کشورمان در سايه تحريمها به فناوريهاي
فضايي و هستهاي رسيد.جانشين فرمانده کل سپاه افزود:
بسيجيان نشان دادند که هم ميتوان مقاومت کرد و هم
ميتوان به توسعه دست يافت؛ نفوذ منطقهاي کشورمان

ادامه از صفحه 2

تسهيالت دولت ،ديوار حياط زلزله زدگان را هم
نخواهد ساخت

عميق شده است و بيداري اسالمي احساس ترس را در
دشمن به وجود آورد و آمريکا در برابر گسترش اين حرکت
با همکاري رژيمهاي صهيونيستي و آلسعود به سراغ ايجاد
فتنه ديگري در جهان اسالم رفت.سالمي با اشاره به فتنه
تکفير در جهان اسالم اظهار کرد :جريانهاي تکفيري با
حمايت حاميان خود و شارژ فتواهاي وهابيت و دالرهاي
نفتي ،هجوم به حلقه مقاومت در جهان اسالم را آغاز کردند،
آنها ميخواستند سوريه را از انقالب اسالمي جدا کنند.وي
ادامه داد :آمريکا ميخواست تفرقههاي خونين را در جهان

اسالم به وجود آورد و به جاي دشمني با رژيم صهيونيستي،
جنگهاي داخلي در جهان اسالم ايجاد شود و دنياي استکبار
تا فروپاشي نظامهاي سياسي در عراق و سوريه پيش رفت.
جانشين فرمانده کل سپاه افزود :گروههاي تکفيري پيادهنظام
آمريکا هستند و اين گروهها توسط دنياي استکبار تجهيز
شدند ،رژيم آل سعود پشتوانه مالي براي تروريستهاي
تکفيري به وجود آورد و سالح از نقاط مختلف جهان براي
تروريستها خريداري شد ،چراکه به دنبال ساقط کردن
نظام سياسي در سوريه بودند.

حضور ايران در مديترانه ،لرزه بر اندام رژيم صهيونيستي انداخته است
حتي يک پيچش هم خارجي نيست.وي افزود :جمهوري اسالمي ايران به واسطه
انقالب و آموزههاي ديني ،در ائتالف کشورهاي غربي نيست و سرسپرده کشوري
نيست و تمام تجهيزات دفاعي را خودمان ميسازيم و در آينده نيز همينگونه
خواهد بود.خانزادي گفت :تحول نيروي دريايي ارتش از دهه  80آغاز شد .در آن
دهه در درياي خزر از ما خواسته شد تا در رزمايش کشورهاي حاشيه درياي خزر
شرکت کنيم؛ رهبري فرمودند که ما در آن رزمايش شرکت کنيم .لذا ساخت
شناور نظامي در درياي خزر در همان دهه آغاز شد و نقطه عطفي شد .در درياي
جنوب نيز رهبري وقتي از کارخانجات جنوب بازديد کردند ،ايشان ابالغ فرمودند
که ناوشکن خوب بسازيد .مهندسان باور نداشتند اما تالش کردند و جماران مولود
اين تدبير بود که در سال  88با حضور رهبر معظم انقالب به ناوگان نيروي دريايي
ارتش ملحق شد.فرمانده نداجا نقطه اوج پيشرفت نيروي دريايي ارتش را الحاق
جماران به ناوگان نداجا با حضور رهبر معظم انقالب در سال  88دانست و حضور
ايشان در مراسم الحاق را نيز بسيار مهم براي نيروي دريايي عنوان کرد.خانزادي
بيان داشت :تمامي نيروهاي مسلح ماموريتشان تا مرز است؛ مگر اينکه تهديدي از
آن سوي مرز متوجه ما شود اما نيروي دريايي ارتش ماموريتش از مرز آغاز ميشود
و وارد آبهاي آزاد ميشود؛ لذا در محيط بين الملل و در تعامل با ديگران حرکت
ميکند .دريا براي جمهوري اسالمي ايران بسيار مهم و راهبردي است و نيروي
دريايي براي حفاظت از منافع و منابع اقتصادي کشور در دريا حضور دارد و اين
نيرو با حوزههاي کالن ملي ارتباط دارد.وي خاطرنشان کرد :نقطه مقابل تهديدها
نيز نيروي دريايي است و اقدامات تاکتيکي نيروي دريايي مقابله با دزدان دريايي

است و خطوط مواصالتي و صادراتي و وارداتي کشور توسط نيروي دريايي ارتش
امن نگه داشته ميشود؛ به همين دليل است که رهبر معظم انقالب بر راهبردي
بودن اين نيرو تاکيد دارند.فرمانده نيروي دريايي ارتش در خصوص حضور ايران
در آبهاي آزاد و عبور از کانال سوئز بيان داشت :کانال سوئز يکي از گذرگاههاي
مهم جهان است که ارتباط بين درياي مديترانه و اقيانوسهاي هند و اطلس برقرار
ميکند .بازتاب عبور ايران از کانال سوئز به اين دليل بود که فکر ميکردند ايران
در اثر جنگ و تحريم ،توانايي حضور در دريا را ندارد؛ لذا غافلگير شدند .بيش از
همه اسرائيليها تن شان به لرزه درآمد و براي ملتهاي جهان نيز الهام بخش
بود.خانزادي ادامه داد :عبور از کانال سوئز محاسبه شده بود و نيروي دريايي رژيم
صهيونيستي را به حساب نميآوريم و آنها توانايي مقابله با ما را ندارند .کارکنان
ناوگروه ما با افتخار از آن منطقه عبور کردند و امروز آماده ميشويم تا در اقيانوس
اطلس و خليج مکزيک حضور يابيم.وي افزود :به عقيده بنده مقام معظم رهبري
اولين فرمانده نيروي دريايي راهبردي هستند چرا که راهبردهاي بسيار مهمي را
براي اين نيرو تبيين کردهاند.فرمانده نيروي دريايي ارتش در خصوص «ديپلماسي
دريايي» گفت :ايران از طريق سواحل مکران با دو سوم جهان که آب پوشانده ارتباط
برقرار ميکند؛ که اين فرصت است .دريا فرصتي براي امتداد عمقي است .مقام
معظم رهبري ميفرمايند نفس حضور ايران در دريا ،قدرت است و نشاندهنده
اين است که توانمندي وجود دارد.وي بيان کرد :نيروهاي فرامنطقهاي و دشمنان
تالش دارند تا ائتالف دريايي بين کشورهاي منطقهاي صورت نگيرد چرا که در
اين صورت پاي آنان از منطقه قطع خواهد شد.

قرن ظهور و حضور
ادامه از صفحه اول
ليبراليسم بيش از اين نمي تواند مشت بر آسمان بکوبد
و همچون نمرود و ديگر طواغيت تاريخ ،با خدا بجنگد.
تکيه بر زرادخانه هاي هسته اي و سالح هاي کشتار
جمعي نمي تواند آن را از سرنوشت محتومي که فاشيسم
و کمونيسم را به کام مرگ و نيستي برد ،برهاند .امروز
اتاق جنگ دشمنان خدا شروع کرده است به توليد
دين هاي قالبي و جعلي و مذاهب انحرافي ،تا شايد بشر
را از مسير حقيقي و دين حقيقي ،منحرف کنند .ظهور
عرفان هاي کاذب در غرب و رفتن به سوي معنويت،
آن هم بدون خدا ،و نيز در جهان اسالم ،پديداري داعش
و القاعده و نمايش چهره اي خشن و کريه از اسالم،
نمونه اي از اين تالش هاست.
اما هرچه جلوتر مي رويم چهره اسالم ناب محمدي(ص)
و پيامبر اعظم صلي اهلل عليه و آله ،روشن تر و
شفاف تر مي شود .اين نشانه حيات غرورآفرين و بي
شک و شبهه امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه الشريف در
عصر ماست .بشر امروز حقانيت انقالب اسالمي ايران و
چهره درخشان امام خميني (ره) را نوراني تر از هميشه
درک مي کند .امروز پرچم امام زمان عجل اهلل تعالي

فراخوان مناقصه عمومي

فرجه الشريف در دست پر توان نايب برحقش رهبر
معظم انقالب اسالمي ،امام خامنه اي در منطقه و جهان
در اهتزاز است .مراجع عظام تقليد ،علما و دانشمندان
اسالمي در چهارگوشه جهان از همه مذاهب اسالم و
نيز اديان آسماني ديگر از اين پرچم حمايت مي کنند.
حاال اگر اشرار عالم به سرکردگي آمريکا در برابر اسالم
ناب محمدي (ص) ايستاده اند چه باک! خداوند به اين
حرکت الهي کمک مي کند که هر روز با قدرت تر در
جهان ظاهر شود .سقوط داعش و گروه هاي تروريستي
در منطقه ،حقانيت اين حرکت الهي را اثبات مي کند و
نشان مي دهد خدا با ماست ،چون امام زمان عجل اهلل
تعالي فرجه الشريف با ماست .سالروز آغاز امامت منجي
بشريت و آزادي انسان ها مبارک باد .ان شاء اهلل قرن ما
قرن ظهور و سپس حضور باشد.
پي نوشت ها:
 -1سوره قصص ،آيه  6و سوره نور ،آيه 55
 -2عالمه مجلسي ،بحاراالنوار ،ج  ،۵۱ص ۷۲
 -3عالمه مجلسي ،بحاراالنوار ،جلد  ،52صفحه
 93و جلد  ،6صفحه 250
 -4شيخ کليني ،اصول کافي ،جلد  ،1صفحه 179
نوبت دوم
شماره مجوز 1396/4006

||

نماينده مردم کرمانشاه در مجلس گفت :وام مسکني که دولت در نظر
گرفته ديوار حياط روستاهاي ما در مناطق زلزله زده را هم نخواهد
ساخت .عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار مهر ،اظهار داشت :در
نظر داريم با تصويب قانوني در متمم بودجه چند مشکل اساسي مردم
مناطق زلزله زده را تا حدودي حل کنيم.
اول اينکه مبلغ  ۲۵ميليون براي روستا و  ۳۵ميليون براي شهر بايد
به  ۴۰ميليون براي روستا و  ۵۰ميليون براي شهر افزايش يابد .وي با
اشاره به اينکه سود وام اشتغال براي کرمانشاه  ۶درصد است ،افزود:
در صدد هستيم تا در اين قانون سود وام اشتغال براي مناطق زلزله
زده صفر باشد .مصري گفت :طبق اين قانون واحد هاي توليدي که
قبال وام گرفته اند تا دو سال سودي پرداخت نخواهند کرد .همچنين
هزينه مصرف برق با تخفيف ويژه در ايام سرد سال تا پايان سال جاري
محاسبه خواهد شد .وي تاکيد کرد :زيرساخت ها هم از طريق منابع
صندوق توسعه ملي بازسازي خواهند شد.
***

تهديد اصالحطلبان به حساب كشي از روحاني

دريادار خانزادي:

فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت :حضور ايران در مديترانه لرزه بر اندام رژيم
صهيونيستي انداخت.به گزارش خبرنگار دفاعي امنيتي دفاع پرس ،امير دريادار
حسين خانزادي در برنامه تلويزيوني «جهان آرا» با تبريک فرارسيدن روز نيروي
دريايي ارتش با اشاره به نقش نيروي دريايي در ضربه زدن به اقتصاد دشمن
بعثي گفت :در عمليات مرواريد با ضربه زدن به نيروي دريايي عراق و اسکلههاي
البکر و االميه ،صادرات نفت عراق دچار آسيب شد .ناو موشکانداز «پيکان» در
آن عمليات شجاعانه جنگيد و در نهايت مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت
و غرق شد .اين عمليات  67روز پس از آغاز جنگ و در  7آذر  59انجام شد؛ از
اين رو  7آذر روز «نيروي دريايي ارتش» نامگذاري شده است.وي عنوان کرد :پس
از دفاع مقدس ،نيروي دريايي بايد خود را احيا ميکرد؛ چرا که نيروي دريايي
کارش در درياست و قابليت برگشت به ساحل ندارد .باقي ماندن در دريا نيز نيازمند
تجهيزاتي بود که بايد بازسازي و بهروزرساني ميشدند.وي بيان داشت :در نيروي
دريايي تجهيزات در کنار نيروي انساني نقش اساسي را ايفا ميکنند و پيچيدهترين
فناوريها مربوط به درياست که پيچيدهترين آنها زيردرياييها با سوخت ديزل و
هستهاي است .در نيروي دريايي با اتکا به ظرفيتهاي بومي ،در حال بهروزرساني
تجهيزات هستيم .هفته آينده ناوموشکانداز «سپر» به ناوگان نداجا ملحق خواهد
شد که از کالس ناو موشکانداز «پيکان» است اما ويژگيهاي بسيار کارآمدتر و
به روزتر و با سرعت بيشتر دارد.فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت :ما براي ساخت
تجهيزاتمان هيچ وابستگي به خارج نداريم و تمام توسط جوانان اين کشور و
با پشتيباني صنايع دفاعي و دانشگاهها ساخته ميشود .ناو موشکانداز «سپر»
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اخبار برگزيده »

مناقصه عمومي يكمرحلهاي شماره مم 96/0353/مربوط به پروژه احداث  4360متر خط لوله  6نفت از چاه موقعيت غرب  397شمال تا واحد بهرهبرداري اهواز 3
الف -شرح مختصر خدمات:
احداث  4360متر خط لوله  6نفت از نوع  5LX-52و به ضخامت  7/1ميليمتر
 اجراي كارهاي ساختماني از قبيل :ساخت انبار ،ايجاد جاده دسترسي ،ساخت و نصب تكيهگاهها و نگهدارندههاي فلزي و بتني ،احداث فونداسيونها و حصارهاي مورد نياز آزمايش و راهاندازي و توپكراني خطوط لوله تجهيز و برچيدن كارگاهب  -محل اجراي خدمات و مدت انجام كار
محل اجراي خدمات در خوزستان  -اهواز  -واحد بهرهبرداري اهواز  -3از موقعيت غرب  397شمال تا واحد بهرهبرداري اهواز 3
خوزستان  -اهواز  -واحد بهرهبرداري اهواز  -3از موقعيت غرب  397شمال تا واحد بهرهبرداري اهواز  3و مدت انجام آن  4ماه ميباشد.
ج -برآورد كارفرما
برآورد كارفرما جهت انجام خدمات 7/222/962/319-ريال و تعديلپذير ميباشد.
د -شرايط مناقصهگران متقاضي
 مناقصهگران داراي حداقل پايه  5رشته نفت و گاز توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ  361/148/116ريال كه بايستي به يكي از دو صورت زير ارائه گردد:الف :ارائه رسيد وجه صادره از سوي حسابداري كارفرما مبني بر واريز مبلغ فوقالذكر به شماره حساب  2174652213002نزد بانك ملي شعبه كوي فدائيان اسالم  -اهواز كد  6518حساب
سيبا به نام شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
ب -ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ فوقالذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت ( 90روز) معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم كارفرما براي مدت ( 30روز) ديگر قابل تمديد باشد.
همچنين بدينوسيله تاكيد ميگردد كه قيد شماره و عنوان مناقصه روي رسيد وجه نقد و ضمانتنامه بانكي ضروري و الزامي است.
 توانايي ارائه  %5مبلغ پيمان (در صورت برنده شدن) به عنوان تضمين انجام تعهدات داشتن ظرفيت آزاد (تعدادي و ريالي) در رشته مربوطه و نيز معتبر بودن اسم شركت در پايگاه ساجار به آدرس http://saj ar.mporg.ir در تعيين برنده مناقصه در شرايط برابر ،اولويت با شركتهاي بومي استاني ميباشد.هـ  -محل و مهلت دريافت اسناد
از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل ميآيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان ،ضمن اعالم آمادگي به صورت كتبي جهت دريافت اسناد با ارائه اصل فيش بانكي و معرفينامه
كتبي معتبر در يكي از روزهاي اداري به يكي از آدرسهاي ذيلالذكر مراجعه نمايند تا ارزيابيهاي الزم وفق آييننامه اجرايي بند ج ماده  12قانون برگزاري مناقصات (ارزيابي ساده) به
عمل آيد.
 -1مهلت دريافت اسناد :از تاريخ  1396/09/20لغايت 1396/09/29
 -2محل دريافت اسناد :واقع در اهواز ،كوي فداييان اسالم ،خيابان پارك ( 4روبروي امور مسافرت) ،مجتمع اداري امور حقوقي و قراردادها ،اتاق كنترل و توزيع اسناد قراردادها (اتاق
شماره  )1و يا تهران ،ميدان آرژانتين ،ابتداي خيابان بيهقي ،پالك  ،28ساختمان مركزي يازدهم ،شركت ملي نفت ايران ،طبقه دوم ،دفتر هماهنگي امور حقوقي و قراردادهاي مناطق
نفتخيز جنوب.
 -3مبلغ خريد اسناد و شماره حساب :واريز مبلغ  1/400/000ريال به حساب سيبا شماره  2174652213002نزد بانك ملي شعبه كوي فداييان اسالم  -اهواز كد  6518و ارائه فيش مربوط
به امور حقوقي و قراردادهاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
و -محل ،زمان تحويل و گشايش پيشنهادها
متقاضيان مكلفند پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت  15:30روز يكشنبه مورخ  1396/10/24به دفتر كميسيون مناقصات در اهواز ،كوي فداييان اسالم ،خيابان نفت ساختمان پنج طبقه
بلوك  1طبقه دوم اتاق ج  ،251تسليم نمايند .ضمنا پيشنهادات در ساعت  8:30روز دوشنبه مورخ  1396/10/25گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصهگران با معرفينامه
و كارت شناسايي معتبر بالمانع است.
WWW.NISOC.IR
همزمان ارائه معرفينامه و كارت ملي براي متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان شركتها در همه مراحل الزم و ضروري ميباشد.
تذكر :حسب مورد ارائه يك نسخه از اساسنامه ،شركتنامه و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبتي الزامي ميباشد.
IETS.MPORG.IR
تاريخ انتشار نوبت اول96/9/7 :
WWW.SHANA.IR
تاريخ انتشار نوبت دوم96/9/8 :
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آي تاهلل محمديريشهري:

سخنان عبداهلل نوري ،فعال سياسي اصالحطلب در جمع دانشجويان
و تأكيد او بر مطالب ه گري دانشجويان از رئيسجمهور چند روز پيش
بازتاب پررنگي در روزنامههاي اصالحطلب داشت .جوان نوشت :گويا همه
آن قدر از رئيسجمهور دلشان پر است كه اين تشويق به مطالبهگري
را حرف دل خود دانستند .عبداهلل نوري گرچه به سياق همه حاميان
روحاني ،معتقد است كه دولت روحاني با مشكالت بسياري مواجه
است ،اما در عين حال ميگويد سوال كنيد كه وعدههاي انتخاباتي
چه شد .وي گفت« :جامعه بايد مطالبات خود و وعدههاي رياست
محترم جمهور راپيگيري كند و شما دانشجويان ميتوانيد با تشكيل
كميتههايي ،يكفهرست از وعدهها وبرنامههاي انتخاباتي رئيسجمهور
و همچنين برنامههايي را كه وزرا با ارائه آنها از مجلس رأي اعتماد
گرفتند ،تهيه و بررسي كنيد كه هريك از اين وعدهها و برنامهها در
چه وضعيتي قراردارد و به صورت مستمر ،اين انتظارات را مشفقانه به
دولت گوشزدكنيد ».او با تأكيد بر اينكه دانشگاه بايد با پويايي خود،
جامعه را به سمت رشد و تعالي به حركت دربياورد ،گفت« :شما بايد
پيوستهسؤال كنيد كه تحققحقوق مردم در قانون اساسي به كجا
رسيد؟ وعدههاي انتخاباتيدرباره زنان و جوانان و اقليتها چه شد؟»
زمزمههاي اصالحطلبان بلند شده كه دولت به وعدههاي انتخاباتي
بي اعتنا شده و چون ديگر خود را نيازمند به رأي نميبيند ،تالشي
براي تحقق وعدههاي انتخاباتياش نميكند.

آگهي مناقصه عمومي

خريد خدمات مشاوره (فراخوان ارزيابي كيفي) ()96/2
نوبت اول

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به خريد خدمات مشاوره مهندسي
بازنگري مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم فاضالب  10روستاي حوزه سد لتيان و ماملو شامل شبكه
جمعآوري ،خط انتقال ،ايستگاه پمپاژ ،تصفيهخانه و تاسيسات جانبي فاضالب روستايي به مدت يك سال شمسي
و انتخاب مشاور داراي صالحيت از محل اعتبارات استاني و اسناد اوراق خزانه اسالمي و از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت (ستاد) با توجه به شرايط مندرج در اسناد ارزيابي كيفي ( )RFQاقدام نمايد.
قيمت برآورد پايه 3/066/120/000 :ريال
حداقل پايه مورد نياز 3 :رشته تاسيسات آب و فاضالب به همراه  3رشته نقشهبرداري زميني ميباشد.
لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل ميآيد تا ساعت  16مورخ  1396/09/18جهت دريافت اسناد از طريق سامانه
تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir :اقدام نمايند.
در صورت كسب امتياز ارزيابي كيفي (حداقل امتياز  )60توسط كميته فني بازرگاني از تاييدشدگان جهت ارزيابي
فني و مالي دعوت به عمل ميآيد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.
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كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران

آگهي مزايده سازمان پاركها و فضاي سبز
شهرداري سيرجان
نوبت دوم

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري سيرجان در نظر دارد دستگاهها و غرفه هاي مستقر در شهربازي  ،پيست اسكيت و غرفه
هاي مستقر در پارك مسافر  ،غرفه هاي پارك بانوان و محل نصب چند دستگاه بازي و سرگرمي را از طريق مزايده بر اساس
شرايط ذيل و مندرج در اسناد مزايده به صورت استيجاري به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت بعمل
مي آيد جهت خريد اسناد مزايده از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم همه روزه به جزء ايام تعطيل حداكثر به مدت  10روز به امور
قراردادهاي سازمان مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مناقصه
 -1سپرده شركت در مزايده مبلغ  10/000/000ريال كه ميبايست به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا رسيد پرداختي به حساب
 0105938186001بنام سازمان پاركها و فضاي سبز نزد بانك ملي ارسال گردد.
 -2سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -3هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
-4به پيشنهادات مخدوش  ،ناقص و يا پيشنهاداتي كه خارج از مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5ساير شرايط و جزئيات مربوطه در اسناد درج گرديده است.
-6آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري پايان وقت اداري مورخ  96/9/20مي باشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات مورخ  96/9/22ساعت  8مي باشد.
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روابط عمومي شهرداري سيرجان

