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آيت اهلل مظاهري :

قارونهاي خليج فارس
در تخريب تشيع از آمريكا
مصممترهستند

»

صفحه2

دريادار خانزادي :

حضور ايران در مديترانه
لرزه بر اندام رژيم صهيونيستي
انداخته است

»

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

صفحه3
چهارشنبه  8آذر  10 1396ربيع االول  29 1439نوامبر  2017سالسي و دوم شماره12 9093صفحه تك شماره 5000ريال

رهبر معظم انقالب در ديدار فرماندهان نيروي دريايي ارتش :

نيروي دريايي حضور در آبهاي آزاد را ادامه دهد
عمليات شجاعانه نيروي دريايي عليه ارتش بعث
تاثيري ماندگار بر جنگ گذاشت

حركت پرشتاب خود را با همت بلند
و ابتكار و اقدام ادامه دهيد

نيروي دريايي در خط مقدم
دفاع از كشور است

رسالت گزارش مي دهد:

امروز نيروي دريايي پيشرفت هتر از
 20سال قبل است
صفحه2

احمد توکلي اعالم کرد؛ استعفاي
هيئت رسيدگي به تخلفات
مؤسسه اعتباري ثامن الحجج

9

سعد حريري  :مي خواهم
نخست وزير لبنان بمانم

در سايت رسالت بخوانيد

WWW.RESALAT-NEWS.COM

چه كسي امير شهادتطلبان
ناميده شد؟
قهرمان ايراني كه سوريه را نجات داد
مديران  ،صندلي هاي خود را مديون خون شهدا هستند

سخنگوي قوه قضائيه :

برادر جهانگيري همچنان در بازداشت است
هشت نفر در پرونده بانك سرمايه بازداشت هستند

حكم بقايي بهزودي اعالم مي شود

قرن ظهور و حضور

رديف

موضوع مناقصه

مبلغ مناقصه (ساليانه)

سپرده شركت در مناقصه

1

رفت و روب و جمع آوري زباله به صورت مكانيزه

 32/000/000/000ريال

 1/600/000/000ريال

عليرضا ناصري پور  -شهردار باقرشهر
نوبت دوم

الف) فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا در نظر دارد اقالم و وسايل مازاد و فرسوده زير را از طريق
مزايده شماره  5به فروش برساند.
 -1خودروهاي فرسوده شامل اتوبوس  ،ميني بوس  ،انواع بنز  ، 911بنز كمپرسي  ،جيپ كاام  ،تويوتا  ،پيكان  ،نيسان،
پژو
 -2ماشين آالت راه سازي شامل بلدوزر  ،لودر  ،بيل مكانيكي
 -3انواع جرثقيل (ريو  ،نيسان ديزل  ،پتي بن)
 -4انواع ژنراتور و موتور برق
 -5اقالم مخابراتي  ،سررشته داري و مهندسي فرسوده
 -6قطعات خارج از رده خودرويي نو  ،قطعات داغي خودرويي و انواع الستيك هاي رويي فرسوده
ب) متقاضيان شركت در مزايده مي توانند به منظور دريافت برگ شرايط معامله و آدرس محل رويت اقالم در ساعات
اداري از مورخه  96/9/11الي  96/9/21به نشاني ابتداي جاده دزفول به انديمشك (جنب پل هوايي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد دزفول) فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا مراجعه نمايند.
ج) تاريخ بازديد اقالم از روز شنبه مورخه  96/9/11الي روز سه شنبه مورخه  96/9/21و زمان فروش روز چهارشنبه
ساعت  9صبح مورخه  96/9/22مي باشد
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي زير تماس حاصل فرماييد.
06142421853-06142420734
تاريخ انتشار نوبت اول96/9/7 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/9/8 :
خ ش96/9/7 :

صفحه10

ایران باید برای آینده سوریه آماده باشد

مصيبت وارده درگذشت مادر گراميتان را تسليت ميگوييم .بقاء
عمر بازماندگان را از ايزد منان مسئلت مينماييم.

شهرداري باقرشهر در نظر دارد بر اساس مجوز شماره  96/8/22 -5/1/8686عمليات رفت و روب  ،جمع آوري و
حمل زباله به صورت مكانيزه در محدوده باقرشهر را با هزينه تقريبي ساليانه  32/000/000/000ريال از طريق مناقصه
عمومي به شركت هاي خدماتي واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط (حداقل سه سال
سابقه مفيد در اين زمينه با ارائه مفاصا حساب بيمه) دعوت بعمل ميآيد جهت دريافت اسناد مناقصه ،ظرف مدت
يك هفته از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به امور مالي شهرداري باقرشهر واقع در شهرري جاده قديم تهران  -قم
مراجعه يا با تلفن  55216161تماس حاصل نمايند .بديهي است شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده
و هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد آخرين مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه تا پايان وقت اداري روز
سه شنبه  96/9/21مي باشد و اسناد روز چهارشنبه  96/9/22در كميسيون معامالت عالي مفتوح ميگردد.
هزينه خريد اسناد مناقصه  2/500/000ريال مي باشد.

آگهي مزايده فرماندهي آماد
و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا

تقابل ادامه دار در کاتالونیا

نماينده روزنامه رسالت در فيروزكوه

(نوبت دوم)

تاريخ انتشار نوبت اول 1396/9/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 1396/9/8
خ ش 1396/9/1

اشغالگرانی که خیال رفتن ندارند

همكار گرامي جناب آقاي محمد مرادپور

آگهي مناقصه عمومي شهرداري باقرشهر

» سرمقاله

»

دستور الريجاني براي بررسي
استنكاف دستگاهها از اجراي اصل44

اسرائيل بايد حضور ايران را
در مرزهايش تحمل كند

نفوذ تفکر مقاومت در منطقه
پاشنه آشيل سياستهاي آمريکاست

سيد مسعود علوي
آيات زيادي در قرآن حکايت از ظهور مردي از سالله پيامبر اعظم
صلي اهلل عليه و آله دارد که خواهد آمد و بساط ظلم و تبهکاري و
نقض حقوق بشر و نقض حقوق الهي در زمين را برخواهد چيد .روايات
مبين آيات ياد شده
بسياري هم از شيعه و سني نقل شده است که ّ
است )1( .از جمله اينکه پيامبر صلي اهلل عليه و آله فرمود« :اگر از عمر
دنيا جز يک روز باقي نمانده باشد ،خداوند آن روز را آن قدر طوالني
مي گرداند تا مردي از خاندان من حاکم جهان شود .نام او نام من
است .او زمين را از عدل و داد پر مي سازد ،همان گونه که از ظلم و
جور پر شده باشد)2( ».
اکنون بشريت در دوران غيبت کبري است .پيامبر صلي اهلل عليه و آله
فرمود« :سوگند به پروردگاري که مرا به پيامبري برانگيخت ،در دوران
غيبت امام زمان (عجل اهلل تعالي فرجه الشريف) از او نفع مي برند و از
نور واليتش بهره مي گيرند ،همان گونه که از خورشيد به هنگام قرار
گرفتن در پشت ابرها استفاده مي کنند)3( ».
امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه الشريف مظهر انسان کامل و حجت
خدا و خليفه او روي زمين است .روايات فراواني حکايت از اين دارد که
او «جان جهان» است و جهان به وجود او روزي خوار خوان پروردگار
عالم است .او قلب عالم وجود و واسطه فيض او بر بندگان خداست .امام
صادق عليه السالم فرمود« :اگر زمين بدون وجود امام بماند ،ساکنانش
را در کام خود فرومي برد)4( ».
قرن بيستم با وقوع جنگ اول و دوم جهاني ،کارنامه اي شوم از مکاتب
الحادي ،از کشتار بي سابقه از بشر به جا گذاشت .بيش از  30ميليون
نفر در جنگ جهاني اول کشته شدند و به فاصله کمتر از  20سال،
جنگ دوم جهاني رخ داد که در آن بيش از صد ميليون انسان در 30
کشور ،رو در روي هم قرار گرفتند .آمار خونيني از کشتار انسان ها در
اين جنگ وجود دارد که در تاريخ جهان بي سابقه است 50 .ميليون
نفر از انسان ها به کام مرگ ،ويراني و آوارگي رفتند .اين جنگ ها رنگ
و بوي دين و مذهب نداشت .جنگ بين کفار ،مشرکين و ملحدين براي
تقسيم جهان بود .قرني که بشريت را با سه آموزه الحادي مارکسيسم،
فاشيسم و ليبراليسم به خود مشغول کرد و محصول اين سرگرمي،
چيزي جز کشتار بي رحمانه انسان ها و نقض حقوق بشر و نقض حقوق
الهي انسان ها به دنبال نداشت.
تئوريسين هاي سکوالريسم و مدرنيسم پيش بيني کرده بودند که با
شهرنشيني ،علم و تکنولوژي و تحصيالت و ظهور طبقه جديد متوسط،
پايان دين رقم مي خورد .اما اين اتفاق نيفتاد و در دهه آخر قرن بيستم
انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني (ره) به پيروزي رسيد و
همه فرضيات جامعه شناسان ،تاريخ دانان و علماي علم سياست را به
هم ريخت .با انقالب اسالمي ،سکه دين ،رايج شد .به طوري که يکي
از متفکرين غربي به نام پروفسور اسکات توماس مي گويد« :ترجيح
مي دهم قرن بيست و يکم را قرن خدا بنامم ».اين در حالي است که
اغلب فيلسوفان غربي در قرن بيستم به زعم خود ،مرگ خدا را اعالم کرده
بودند .اسکات توماس اعتراف مي کند« :ما غربي ها در جهاني زندگي
مي کنيم که قاعدتاً نبايد وجود مي داشت .دين بايد  -با آموزه هاي
سکوالريسم و مدرنيسم  -از بين مي رفت .اما اين اتفاق نيفتاد ».او
تأکيد مي کند« :بازگشت دين به زندگي عمومي و همزيستي دين و
مدرنيزاسيون را مي توان به خوبي در جهان مشاهده کرد ».او در کتاب
«بازخيزش جهاني دين و تغييرات روابط بين الملل» سخن هاي بسياري
گفته است از جمله اينکه؛ «غرب ،دين را حاشيه نشين کرد و جهان
کمونيسم هم به اين امر آسيب رساند .اما بايد قبول کنيم که به هر
حال دين و خدا به هر دوي اين جهان بازگشته است».
امروز ،روزي است که فاشيسم در جهان سقوط کرده است .کمونيسم
به موزه تاريخ سپرده شده است .اما ليبراليسم که سيئات اين دو مکتب
را به ارث برده ،نفس هاي آخر را مي کشد.
ادامه در صفحه3

فوالدگر خبر داد :

رئيس ستاد ارتش رژيم صهيونيستي :

چرا آمريکا
از آينده سوريه
نگران است ؟
بخش سياسي خارجي  :مقامات آمريکايي و متعاقبا متحدان
غربي ،عربي و صهيونيستي آن به شدت نسبت به تحوالتي که
در سوريه مي گذرد نگران هستند .از بين رفتن خالفت داعش در
شهرها و مناطقي مانند رقه ،ابو کمال و ديگر شهرهاي راهبردي
سوريه روزهاي غرور آفريني را برابر جبهه مقاومت رقم زده است.
اين در حالياست که واشنگتن و متحدان آن همه سرمايه هاي
خود را در منطقه از دست رفته مي بينند .يکي از اصلي ترين
نگراني هاي اياالت متحده آمريکا در سوريه ،مربوط به حلول تفکر
بسيجي و مردمي در اين کشور است .تفکري که تا قبل از دوران
اشغال و جنگ افروزي اياالت متحده در شهرهاي مختلف سوريه
ظهور و بروز نداشت .با اين حال پس از اينکه مهره هاي تروريستي-
تکفيري اياالت متحده دست به جنايات زيادي در اين کشور زدند
 ،نيروهاي مردمي در سوريه نيز به مانند نيروهاي مردمي در عراق
در کنار ارتش اين کشور براي بيرون راندن داعش از مناطق اشغال
شده راهي ميادين نبرد با تکفيري هاي وابسته به آمريکا و رژيم
صهيونيستي شدند .هم اکنون واشنگتن در دوران سختي به سر
مي برد .از يک سو داعش به عنوان مهره بازي اياالت متحده ديگر
خالفت و عمارتي را در دست ندارد و از سوي ديگر ،تفکر مقاومت
در کشورهايي مانند سوريه و عراق بيش از پيش ظهور و بروز يافته
است .از سوي ديگر ،مقامات رژيم صهيونيستي طي روزهاي اخير
بارها از نگراني خود مبني بر حضور نيروهاي مقاومت و استمرار
اين حضور در مرزهاي جوالن خبر داده اند.
ادامه درصفحه 9

4

فرماندهي آماد و پش منطقه جنوب غرب نزاجا

روزنامه رسالت

آگهي مناقصه سازمان پاركها و
فضاي سبز شهرداري سيرجان
نوبت دوم

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري سيرجان در نظر
دارد عمليات تنظيف  ،نگهداري  ،تخليه و بازكردن مجراي
سرويس بهداشتي پاركهاي سطح شهر و مسجد جامع را از
طريق مناقصه عمومي بر اساس شرايط ذيل و مندرج در
اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا از
كليه شركت هاي خدماتي داراي مجوز از اداره كل و امور
اجتماعي دعوت به عمل مي آيد از تاريخ انتشار آگهي نوبت
دوم همه روزه به جزء ايام تعطيل حداكثر به مدت  10روز
جهت خريد اسناد مناقصه به امور قراردادهاي سازمان واقع
در انتهاي بلوار شهيد زندي نيا مجتمع سازماني شهرداري
مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مناقصه
 -1سپرده شركت در مناقصه مبلغ  92/160/000ريال 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.
-3به پيشنهادات مخدوش و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد
شد.
 -4هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد
خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط
خواهد شد.
 -5ساير اطالعات و جزئيات مربوطه به معامله در اسناد
مناقصه موجود مي باشد.
-6آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري
پايان وقت اداري مورخ  96/9/19مي باشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات مورخ  96/9/21ساعت  9مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 96/9/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/8
خ ش 96/9/1

روابط عمومي شهرداري سيرجان

