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سرمقاله

حرکت به سوی وحدت ملی
کمال الدین پیرموذن

مسائل آمریکا و سیاست تهاجمیآن علیه ایران ،به اندازه کافی و وافی ،در نشریات
و سایتها و شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی بررسی میشود.
رابطه و مناسبات بحرانی آمریکا و ایران ،علی رغم آنکه در طول  40سال گذشته
همواره شــیبی منفی داشته است لیکن تشــدید تحریم ظالمانه ایران توسط رئیس
جمهــور فعلی قلدر آمریــکا و دولت افراطی وی ،منحنــی مخاطره آمیزی به خود
گرفته است.
شواهد و قراین نشان میدهد که آمریکا زیر پوشش مقابله با خطر اتمیشدن ایران،
مبارزه با تروریسم ،تجهیز ایران به انواع موشکهای بالستیک و .. .قصد دارد صادرات
نفت ایران را به نقطه صفر برساند .با اعمال سیاستهای ضد جمهوری اسالمیایران،
در تالش است تا ممالکی را با خود همراه سازد.
از روند جاری اوضاع پیداست که افراطی گری علیه ایران ،طی هفتهها و ماههای
نه چندان دور شکل جدی تر و مخاطره آمیزی به خود میگیرد.
تعهدات مســکو نیز در قبال تهران همواره پایدار نبوده است و حتی اگر همکاری
مسکو با تهران  ،باز هم پیش برود ،نمیتوان در مورد پایداری حتمیو مستمر مسکو
در این زمینه امیدوار بود .کشــورهای هند و چین و ترکیه نیز همواره منافع ملک و
ملت خویش را بر سایر ممالک ارجح میدانند.
بی تردید مســئوالن کشور نبایستی با استقبال از شعار و تقابل و احتراز از تدبیر
و تعامل ،خویشتن را غافل نموده و چشم به واقعیتهای بحران آفرین دنیای سلطه
و چیره ببندند.
نظام سیاســی ایران ،برای عبور از ایــن واقعیتهای تلخ اقتصادی جامعه و تنگه
باریک سیاسی کشــور به یک انتخاب راهبردی نیاز دارد .در صورت جدی و عملی
شــدن تهدیدات فشــار کامل اقتصادی آمریکا و اذناب آن علیه ایران ،پیش نیازهای
نظام سیاسی برای عبور از این تنگه فراوان است که اتحاد و انسجام واقعی ملی و نیز
توجه ویژه به تولید ملی ،مهمترین آن بشمار میرود که رهبری نظام هم بحق مراتب
را همواره مورد تاکید قرار میدهد .دوم اینکه الزمه خنثی کردن سیاســت ظالمانه
آمریکا ،گسترش مردم ساالری و تعمیق دموکراسی و برچیدن بساط تندروی  ،قطبی
نگــری ،تنگ نظری ،انحصارطلبی و خود حق پنــداری در درون وهمچنین ضمن
همراهی کامل ارکان حکومت با مردم ،اتخاذ سیاستهای با حکمت و منطق خارجی
با اعمال سیاستهای تنش زدایی ،صلح آمیز وتعامل در بیرون است.
در شرایط کنونی ،بیش از پیش اصالحات راستین اقتصادی و سیاسی و پرکردن
شکاف طبقاتی و نیز شکاف دولت و ملت و حرکت به سوی آشتی ملی ضرورت دارد تا
پشتوانه مشروعیت نظام ارتقاء یابد .باید حقوق شهروندی ،نظام موثر رقابت ،انتخاباتی
و حزبی و غیره تامین شود .باید نوسازی اجتماعی و جلب مشارکت واقعی حداکثری
و در خور توجه مردم در انتخابات پیش روی مجلس فراهم آید .باید رئیس جمهور و
دولت و مجلس شورای اسالمیهمواره صدای مردم را بشنوند و فقر و بیکاری و گرانی
از جامعه رخت بندد .لشــکر عظیم بیکاران جوان با تدبیر و اعمال حرکتهای موثر
اقتصادی ،ایجاد امید به آینده و در نهایت رضایتمندی فراهم آید.
پیشــگیری و رفع خطر احتمالی از جامعه ،کشــور و دســتاوردهای نظام ،که با
جانفشــانی امام راحل و شهدای گران ســنگ و ایثارگران حاصل شده و ملت بزرگ
ایران اسالمی ،بارها حماسهها آفریده اند ،بایستی به هر طریق ممکنه مثبت ،در عمل
به وظیفه ملی ،همه ایرانیان قرار گیرد.
در صورت اتخاذ این گزینههای ســاده ،اما مطمئن و کم کردن شــکاف حکومت
و عموم مردم و مشــخص کردن خواست عمومیملت ایران با سه نماد صلح خواهی،
مردم ســاالری و عدات اجتماعی و افزایش چشم گیر مشارکت مردمیدر انتخابات
پیش رو ،جامعه ایــران یک بار دیگر میتواند ناظران بین المللی و افکار عمومیدنیا
را غافلگیر نماید.
انســجام اســامیاقتصاد مولد ،اتحاد ملی و نوســازی و عدالت اجتماعی ،متاع
ارزشمند گم شده ،بیمه کردن کشور از هرگونه تهدیدات بحران احتمالی است.
ضروری میدانم یادآور شــوم در دنیایی که سیاست در خدمت اقتصاد هست و
اقتصاد جهانی شده و جهانی شــدن اقتصاد و بازار آزاد تعیین کننده منافع ملت ما
هســتند ،در ایران نیز همه صاحب منصبان و صاحبان سالیق مختلف فکری ،با هم
بایستی بجد در خدمت اقتصاد ایرانیان باشند.
خبر

صدور  مجوز برای  
واردات گوشت با ارز نیما و بدون سود بازرگانی
با تصویب هیات وزیران و با هدف تأمین نیازهای مصرف جامعه ،واردات گوشت با
ارز نیما و سود بازرگانی صفر تعیین شد.
به گزارش ایسنا به نقل از «پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت» در جلسه امروز
هیات دولت که به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی ،رئیس جمهوری
برگزار شــد ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف شــد نسبت به توزیع مناسبتر
گوشتهای وارداتی با ارز یارانهای اقدام کند.
هیات وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با هماهنگی
وزارت جهاد کشــاورزی نسبت به تســریع در مراحل ترخیص گوشت از بنادر اقدام
نماید.
هیات وزیران با هدف کمک به ارتقای ســطح معیشــت و رفاه ساکنان مرزی و
مساعدت به تثبیت جمعیت مرزنشینان در جوار مرزها به منظور امنیت پایدار مرزی،
با تخفیف  ۵۰درصدی حقــوق ورودی برای واردات مواد غیرخوراکی و تخفیف صد
درصدی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها موافقت کرد.
رعایت استانداردها و ضوابط دستگاههای ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینهای
برای کاالهای مزبور الزامیاست.
همچنین با تصویب دولت ،تعدادی از اقالم فهرست  ۱۳۳۹ردیف کاالهای ممنوع
ثبت ســفارش برای مشموالن تسهیالت آئین نامههای ســاماندهی مبادله کاال در
بازارچههای غیر رسمیموقت مرزی و ملوانان و کارکنان شناورهای سنتی زیر ۵۰۰
تن ،مستثنی شدند.
هیات دولت در ادامه ،یکی از آئین نامههای اجرایی قانون برنامه پنج ســاله ششم
توسعه کشور مربوط به تعهد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دام زنده ،فرآوردههای
دامیو خوراک دام به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه مذکور ،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور
تولید ،پرورش ،نگاهداری ،توزیع ،حمل و نقل ،عرضه ،فروش دام زنده و نیز استحصال،
تهیه ،عملآوری ،جمعآوری ،نگهداری ،بستهبندی ،حمل و نقل و توزیع فرآوردههای
با منشأ دامیو همچنین خوراک دام فعالیت دارند ،موظف به رعایت ضوابط و مقررات
بهداشتی دامپزشکی اعالمیاز سوی سازمان دامپزشکی کشور هستند.
دولت با هدف حفظ و احیای تاالبهای کشور از طریق ایجاد ستاد ملی ،هماهنگی
و مدیریت تاالبهای کشور و نیز جلوگیری از تخریب تاالبهای کشور با تأمین حقابه
محیط زیستی آنها و اخذ جریمه از عوامل و نهادهای آلوده کننده ،آئین نامه اجرایی
قانون حفاظت ،احیا و مدیریت تاالبهای کشور را تصویب کرد.
براساس آئین نامه فوق ،مقرر شــد «ستاد ملی ،هماهنگی و مدیریت تاالبهای
کشــور» بهمنظور ایجاد هماهنگی در دســتگاههای اجرایی ذیربط و جلوگیری از
خســارات ناشی از توســعه ناهماهنگ و ناپایدار بر تاالبها و تضمین کارکرد پایدار
تاالبها ،تشکیل شود.

دستور رهبر انقالب برای اصالح ساختار بودجه کشور

قاضی زادههاشــمیدرباره ســخنان الریجانی مبنی بر دستور رهبر انقالب برای
اصالح ساختار کشور توضیحاتی ارائه کرد.
سیدامیرحسین قاضی زادههاشمیدرباره دستور رهبر انقالب برای اصالح ساختار
کشــور ظرف  ۴ماه آینده به خبرآنالین گفت :این دســتور مربوط به اصالح ساختار
کشــور نیست بلکه درباره اصالح ساختار بودجه کشــور است بنابراین خبر یادشده
ناقص است.
وی افزود :بعــد از آنکه پیش نویس الیحه بودجه  ۹۸درآمد ،رهبر معظم انقالب
نامه ای به شورای هماهنگی اقتصادی و دولت نوشتند و  ۶بند ایراد و توصیه داشتند.
بعد مســئوالن گفتند «اصالح الیحه بودجه بر این اساس زمان میبرد چون اصالح
برخــی از بخشها مقدمات و کار مطالعاتی میخواهد» ،رهبر معظم انقالب فرمودند
« ۴ماه به شما فرصت میدهم ،تاجایی که میتوانید برای ارائه الیحه بودجه  ۹۸انجام
دهید ،مواردی هم که فرصت نمیشود ،به صورت الیحه اصالحیه در اردیبهشت ماه
انجام دهید».

هیچ کسی در برابر ارتکاب جرم مصونیت ندارد

دادســتان تهران گفت :اینکه افرادی اعالم کنند که ما چون عضو شــورای
شهر هستیم یا در بانک کار میکنیم یا در اداره دولتی و حتی بخش خصوصی
هســتیم و فالن مطلب را گفتهایم و نباید تحت تعقیب قرار بگیریم ،مطابق با
روح قانون نیست.
به گزارش ایســنا ،عباس جعفری دولت آبادی در حاشــیه ســومین جلسه
کمیته مبارزه با گرانفروشــی بــا تاکید بر ضرورت ارائه اســناد و مدارک برای
مبارزه با فســاد ،گفت :الزم است این نکته را به اطالع عموم مردم برسانیم که
رسیدگیهای دستگاه قضائی بر اساس قانون است و هیچ کسی در برابر ارتکاب
جرم مصونیت ندارد؛ یعنی مصونیت داشتن در برابر رسیدگیهای قضائی نیازمند
قانون است.

روحانی در دیدار سفرا و روسای نمایندگیهای سیاسی مقیم تهران:

اروپا در اجرای تعهداتش سست و ناکارآمد عمل کرد

رئیس جمهور شعار جمهوری اسالمیایران را خاورمیانه
عاری از سالح هســته ای و کشتار جمعی وجهان عاری از
خشونت و افراطی گری برشمرد و تصریح کرد :حتی آمریکا
هم اگر از مســیر غلط خود بر گردد ،از مداخالت گذشــته
عذرخواهی کند و با احترام با ملت ما سخن بگوید؛ حاضریم
توبه او را بپذیریم.
به گزارش ایســنا ،حجت االســام و المسلمین حسن
روحانــی عصــر چهارشــنبه در دیدار ســفرا و رؤســای
نمایندگیها و سازمانهای خارجی مقیم تهران به مناسبت
چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمیاظهار داشت :آمریکا
با همه توان به دنبال فشــار و یاس آفرینی علیه ملت ایران
بود ،اما مردم ما متحدتر از همیشه است.
روحانــی پیروزی ملــت ایران را غلبه حــق بر باطل و
مردمساالری بر استبداد توصیف کرد و فرا رسیدن چهلمین
ســال حیات این انقالب را به همه مــردم ایران ،ملتهای
منطقه و سراسر جهان تبریک گفت.
رئیس جمهور با بیان اینکه انقالب اســامیمردم ایران،
کام ً
ال داخلی و مردمیو بدون هرگونه وابستگی به خارج بود،
افزود :در شرایطی که نظام دو قطبی در اوج قدرت خود بود،
ملت ایران علیه دستنشاندگان یکی از دو ابرقدرت حاکم بر
جهان انقالب کردند و بدون هیچ پشتیبانی خارجی و صرفاً
بــا تکیه بر قدرت ایثار و وحدت توانســتند رژیم تا دندان
مســلح متکی به این ابرقــدرت را در کوتاهترین زمان و با
کمترین خونریزی ساقط کنند و پیروز شوند.
روحانی اظهار داشت :این در حالی بود که رهبر انقالب
مردم ایران به خارج از کشــور تبعید شــده بود ،اما انقالب
ملت ایران با قدرت به پیروزی رســید و این پیروزی باعث
امیــدواری ملتهای منطقه و وقوع زلزله تکاندهنده برای
آمریکا و صهیونیسم بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ملت ایران پس از پیروزی
انقالب اســامینیز همواره در برابر انواع توطئههای آمریکا
و صهیونیســتها پیروز میدان بودهاند ،تصریح کرد :اولین
توطئه علیه انقالب اســامیملت ایــران در همان ماههای

اول پیروزی انقالب ،تالش برای تجزیه ایران بود و در قدم
بعدی تالش بــرای کودتا علیه انقالب این ملت که آن هم
ناموفق بود .سومین توطئه بدخواهان علیه ملت ایران جنگ
تحمیلی بود که در آن توطئه نیز ملت ایران پیروز شدند و
پس از آن نیز شاهد چهارمین حضور توطئه بزرگ دشمنان
علیه ملت ایران ،یعنی اعمــال تحریمهای نابجا و ظالمانه
بودیم.
روحانی خاطر نشان کرد :آمریکاییها به دلیل از دست
دادن یــک متحد بــزرگ و پایگاه خــود در منطقه تمام
امکاناتشان را در چهل ســال گذشته علیه ملت ایران به
کار گرفتنــد و البته در تمام عرصههــای رویارویی با ملت
ایران ناموفق بودند.
رئیس جمهور تصریح کرد :ملت ایران توانســته در همه
شــاخصهای انســانی ،علمی ،بهداشــتی ،علوم تکمیلی،
دانشــگاهی ،تحقیقاتی و فناوریهای نوین به موفقیتهای
بسیار بزرگ دست یابد که قابل مقایسه با پیش از پیروزی

نسبت به هر کشوری که از ما یاری خواست از جمله عراق،
ســوریه ،لبنان ،یمن ،افغانستان و قطر به یاری او شتافتیم
و هیچگاه توقعی خاص جز کمک و تعاون به همســایگان،
برادران و دوستانمان نداشتیم.
روحانی اظهار داشــت :ما به خوبی در سالهای گذشته
ثابت کردیم در امضای تعهد بسیار دقیق هستیم ،اما زمانی
که آن تعهد را امضا کردیم ،پای امضای خود میمانیم.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه توافق هســتهای ایران
با  ۶قدرت بــزرگ جهان ،یکی از نمونههــای تعهد ایران
اسالمیدر سالهای اخیر بوده است ،گفت :ایران از دیگران
در این تعهد دقیقتر ،سریعتر و بهتر عمل کرد و هیچ یک از
تعهدات خود را زیر پا نگذاشتیم و این را آژانس بینالمللی
انرژی اتمیبارها و بارها به صراحت بیان کرده است.
روحانی با تأکید بر اینکه آمریکا در این آزمایش تاریخی
دچار شکست ،شــد و امضا و تعهد خود را زیر پا گذاشت،
افــزود :آمریکا بــه دالیل واهی و بر خــاف همه مقررات،
برای خــود ،ملت ایران ،ملتهای منطقه ،شــرکای ایران،
شــرکتهای اقتصادی و تجاری منطقه و جهان ،مشــکل
آفرید.
رئیس جمهور تصریح کرد :علیرغم تخلف آمریکا و اینکه
اروپا در اجرای تعهداتش بســیار سست و ناکارآمد بود ،اما
جمهوری اسالمیایران به تعهدات خود عمل میکند و این
به معنای آن اســت که اخالق ،تعهدات اخالقی و سیاسی
برای ملت ایران بسیار حائز اهمیت است.
روحانی اظهار داشــت :علیرغم اینکــه امروز در منطقه
سخت و مشــکلی قرار داریم و زندگی میکنیم ،اما امنیت
ایران در سالهای گذشــته از بسیاری از کشورهای بزرگ
جهانی و صنعتی بیشــتر بوده است و در مقایسه با حوادث
ناامنی در اروپا ،فرانسه ،انگلیس و حتی آمریکا امنیت ایران
از همه این کشورها ،برتر و باالتر بوده است و این به معنای
آن اســت که این ملت برای اهداف ملی ،منطقهای ،انسانی
و جهانــی خودش همواره همه توان و تالش خود را به کار
گرفته است.

انقالب نیســت و در عین حال ملت ایران نشان داده است
که به تعهدات خود پایبند بوده و پشتیبان ملتهای منطقه
است.
رئیس جمهور خاطر نشــان کرد :ملــت ایران نه در ۴۰
ســال گذشته و نه پیش از آن هیچگاه قصد حمله و تجاوز
به همســایگان یا کشــورهای دیگر را نداشته و هرگاه که
همســایگان نیازمند کمک بودند ،بدون هیچ چشمداشتی
و بــدون آنکه ما به ازا کمک خود را بــا اعداد و ارقام مالی
محاســبه کرده و حســابهای پسانداز کسانی که کمک
خواسته بودند را بررسی کند ،به آنها کمک کرده است.
روحانی ادامه داد :آمریکاییها در ائتالفی که علیه صدام
در زمان حمله به کویت تشــکیل دادند ،به ظاهر ،به کویت
کمــک کردند ،اما پیش از این کمک ،حســابهای بانکی
عربســتان و کویت را محاسبه کرده و کمکهای خود را با
آنها معاوضه کرده بودند.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه جمهوری اســامیایران

در فراخوان حزب مردم ساالری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمیمطرح شد

یکدل و یکصدا برای دفاع از ایران

حزب مردم ســاالری به مناســبت چهلمین ســالگرد
پیروزی انقالب اسالمیبیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایسنا ،متن این بیانیه به شرح زیر است:
دهــه مبارک فجر یــادآور خاطراتی فراموش نشــدنی
از همبســتگی ملی مــردم ایــران در جهت ســرنگونی
نظامیخودکامه و مستبد است که توسعه و پیشرفت را به
بهای افزایش اختالف طبقاتی ،به حاشیه راندن اسالم و نفی
هرگونه انتقاد و اعتراضی در دستور کار قرار داده بود .حکومت
پهلوی در مقابل خواستهها و مطالبات مردمیکه استقالل
از بیگانگان ،آزادی بیان و نقد ،و استقرار نظامیدموکراتیک
مبتنی بــر آموزههای اســام یعنی جمهوری اســامیرا
میخواستند ایستاد اما زمانی صدای انقالب ملت را شنید
که بســیار دیر شــده بود .جزیره ثبات خاورمیانه ،به دلیل
بی توجهی به مطالبات انباشــته شده مردم ،در یک چشم
بر هم زدنی بی ثبات شــد؛ مردمیکه به تاسی از روح اهلل
خمینی (ره) معتقد بودند پدرانشان نمیتوانند برای آینده
آنها تصمیمگیری کنند و خود درباره نوع حکومت باید نظر

دهند .آنها یک صدا حکومتی اسالمیمبتنی بر رأی و نظر
مردم خواستند تا عدالت اسالمیدر جامعه حاکم شود و در
جامعهای با کمترین تبعیــض ،آزادانه نظرات خود را بیان
کننــد .بیتوجهی حکومت پهلوی به این مطالبات ،موجب
فروریختن آن حکومت شــد تا اثبات شود هیچ حکومتی
بدون خواست مردم پایدار نخواهد ماند.
با پیروزی انقالب اســامیو تشکیل جمهوری اسالمی،
مردم در پی تحقق مطالبات گذشــته خود بودند و هرچند
ترورها و ناآرامیهای اوایل انقالب و جنگ تحمیلی هشت
ســاله ،موجب بروز بیثباتیهایی در کشــور شد و تحقق
مطالبات انقالب مردمیایران را با تأخیر همراه ساخت ،اما
گامهای بلندی هم برای رشد و توسعه کشور برداشته شد
که به صورت کمیو کیفی قابل سنجش و بررسی است.
همانگونــه که زیر ســوال بردن دســتاوردهای انقالب
شکوهمند اسالمی ،اقدامیمغرضانه و دور از واقعیت است،
از آن ســو اگر بگوییم انقالب اســامیبه تمام اهداف خود
دســت یافته نیز ســخنی آرمانی خواهد بود که مبتنی بر

واقعیات جاری جامعه نیســت و عالوه بر آن چنین تفکری
میتوانــد هرگونه حرکــت رو به رشــد را متوقف کرده یا
ســرعت آن را کاهش دهد .در واقع هنوز مطالبات فراوانی
باقی مانده که باید در جهت تحقق آنها بسترســازی کرد تا
انقالب اســامیبه تعالی نزدیکتری شود .اما این به معنای
توقف و سکون نیست.
ملت ایران علیرغم مشــکالت فراوان و بویژه برخی سو
مدیریتهای داخلــی و تحریمهای خارجی ،همچنان پای
آرمانهایخود ایســتاده اما این امر به معنای نادیده گرفتن
مطالبات اقشــار مختلف مردم بویــژه مطالبات اقتصادی و
معیشــتی نیســت که اگر چه برای نان انقالب نکردند ،اما
برخورداری از حقوق بدیهی ،حق غیر قابل انکار این مردم
است.
اکنون در شــرایطی وارد چهل سالگی انقالب میشویم
که ضرورت همبســتگی ملی و افزایــش اعتماد عمومیبه
مســؤوالن بیش از پیش احساس میشــود .انقالب زمانی
میتواند مسیر حرکت خود را با قوت و قدرت بیشتری طی

کند که فاصله میان مردم و مسؤوالن ،همانند سالهای اول
انقالب به حداقل برسد.
علیرغم برخــی گالیهها از مشــکالت در جامعه بویژه
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی ،مردم همچنان خواستار
ثبات و تالش پیگیر برای تحقق مطالبات خود هســتند و
با وجود تمام مشــکالت ،برای دفــاع از نام ایران ،همچون
گذشــته ،یکدل و یــک صدا در راهپیمایی بیســت و دوم
بهمن ماه حاضر میشــوند تا یکپارچگــی و اتحاد خود را
در مقابل مخالفان این کشــور بویژه آمریکا به ســرکردگی
ترامپ ،نشان دهند .حزب مردمساالری ضمن گرامیداشت
یاد شهدا و دعوت از مسؤوالن برای تالش بیشتر در جهت
رفع مشکالت مردم ،از مردم وفادار ایران نیز دعوت میکند
همچون گذشــته ،با حضور در راهپیمایی روز بیست و دوم
بهمن ماه ،بار دیگر یکرنگی خود را در معرض دید جهانیان
قرار دهنــد تا آنها بدانند مردم ایــران وقتی پای تهدید و
تحریم در میان باشد ،در مقابل بیگانگان ایستادگی خواهند
کرد.

دریادار سیاری:

قطعا راهبردهای دشمن علیه کشور را با شکست مواجه میکنیم

معاون هماهنگکننده ارتش با بیان اینکه «امروز دشــمن دو راهبرد جنگ
نرم و جنگ اقتصادی را علیه جمهوری اسالمیایران بهکار گرفته است» ،تصریح
کرد :قطعا این راهبرد دشمن را با شکست مواجه و از این سد نیز عبور میکنیم.
به گزارش ایسنا ،امیر دریادار حبیباهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش
صبح دیروز در نشستی که عنوان «نشست صمیمیارتش جمهوری اسالمیایران
با مردم و اصحاب رســانه» در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شــد ،اظهار کرد :از
پیش از پیروزی انقالب اســامیدر سال  ۵۷تهدیدات دشمن نسبت به انقالب
اســامیو جمهوری اســامیایران همواره مطرح بوده اســت؛ پیش از انقالب
اسالمیدشــمنان به دنبال پیروز نشــدن انقالب بودند و بعد از پیروزی انقالب
نیز آنها با اتخاذ اســتراتژیهایی از جمله اختــاف افکنی قومیو مذهبی ،ترور،
منزوی کردن جمهوری اسالمی ،حمله مستقیم به کشور در طبس ،هشت سال
جنــگ و اعمال انــواع تحریمها و فتنه در ســالهای  ۷۸و  ۸۸و دی  ۹۶قصد
شکســت دادن جمهوری اسالمیایران را داشــتند ،اما در همه این استراتژیها
شکست خوردند.
وی با اشــاره به دستاوردهای جمهوری اسالمیایران در مقابل تالشهای بی
وقفه دشمنان برای به شکست کشاندن این نظام ،خاطرنشان کرد :حفظ انقالب،
ســرافرازی جمهوری اسالمی ،حفظ تمامیت ارضی کشور ،حفظ استقالل کشور
و ارتقای جایگاه جمهوری اســامیایران در فضای بینالملل از دســتاوردهای
جمهوری اسالمیایران طی  ۴۰سال گذشته است .امروز جمهوری اسالمیایران
بازیگر اصلی در منطقه اســت و ما به یک قدرت منطقهای تبدیل شده ایم و در

آیتاهلل جوادیآملی:

میتوان مشکالت کشور را
با اتکا به دین حل کرد
آیتاهلل جوادی آملی گفت :قرآن کریم میفرماید ملتی که فقیر است مانند
شــخصی است که ستون فقراتش شکسته است ،چنین ملتی قدرت ایستادن
و مقاومت ندارد .به گزارش ایســنا ،آیت اهلل جوادی آملی در دیدار با ســورنا
ســتاری معاون علمیو فناوری رئیسجمهــور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در
بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء اظهار کرد :برخی فکر میکنند که انسان
حیوان ناطق اســت ،این طرز فکر باعث شد که بشر ،جنگ جهانی اول و دوم
را با حداقل هفتاد میلیون کشته تجربه کند و اکنون درگیر جنگهای نیابتی
در یمن و ســوریه و دیگر کشورها باشد ،اما دین آمده بگوید انسان چیزی از
فرشته کم ندارد.
وی تصریح کرد :باید بفهمیم چه چیزی باعث حفظ این روحیه در کشــور
میشود که آن سرباز در کوههای مرتفع کردستان تا پای جان برای حفظ مرز
و بوم این کشور میایســتد و حتی حاضر است از سرما یخ بزند ،اما دست از
وظیفه خود برندارد .این به خاطر داشــتن روح ملکوتی است ،لذا اگر ما روح
ملکوتی داشته باشیم ،او این بدن را به راحتی اداره میکند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به وجود برخی مشکالت
اقتصادی در کشور ،بیان کرد :قرآن کریم میفرماید ملتی که فقیر است مانند
شــخصی است که ستون فقراتش شکسته است ،چنین ملتی قدرت ایستادن
و مقاومــت ندارد ،در جای دیگر میفرماید شــخص و ملتی که جیبش خالی
اســت اهل امالق و چاپلوسی خواهد بود ،چنین شخص و ملتی دیگر فرشته
نمیشود ،لذا با توجه به اهمیت این مسأله ،قرآن میفرماید اداره مال و ثروت
جامعه را نباید به دست افراد سفیه سپرد.
وی تاکید کرد :قطعاً ما میتوانیم مشکالت کشور را در حوزههای مختلف
با اتکاء به دین حل کنیم ،لذا باید مراقب باشــیم که این سرمایه ضایع نشود.
دین میخواهد انســان با کرامت زندگی کند ،حتی مزدوری در اسالم مکروه
است ،دین نمیخواهد فقط شــکم انسان را سیر کند ،بلکه میخواهد آبروی
انسان محفوظ بماند ،این دین هرگز اجازه نمیدهد نیازمند دیگران باشیم.

دنیا عزت داریم و کشوری الهام بخش برای کشورهای آزادی بخش جهان شده
ایم .رئیس ستاد ارتش در پایان گفت :امروز دشمن دو راهبرد جنگ نرم و جنگ

اقتصادی را علیه ما بکار گرفته است ،اما ما قطعا این راهبرد دشمن را با شکست
مواجه و از این سد نیز عبور میکنیم.
«نوب
ت اول»

آگهی مزایده عمومی

شهرداری چهاردانگه

شهرداری چهاردانگه درنظر دارد براساس ماده  5آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به برگزاری مزایده عمومیبا مشخصات ذیل اقدام نماید.
ردیف

مناقصه

تعداد چاپ

عنوان

مبلغ قرارداد

سپرده

1

مزایده عمومی

دونوبتی

بهره برداری از مجتمع ورزشی شهید بهشتی چهاردانگه

ماهیانه  60/000/000ریال

50/000/000ریال

کلیه متقاضیان میتوانند برای دریافت اســناد و مدارک مزایده
و ارائه پیشــنهاد ظرف مــدت  10روز پس از درج آگهی نوبت
دوم به آدرس بزرگراه آیت اله ســعیدی چهاردانگه پالک 519

ساختمان مرکزی شهرداری واحد امورقراردادهامراجعه نمایند.
تلفن تماس  - 55279294-5 :توضیح -1 :هزینه چاپ آگهی
به عهده برنده مزایده میباشــد  -2هزینه خرید اســناد مبلغ

 500/000ریال میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/11/18 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/25 :

روابط عمومیشهرداری چهاردانگه

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری

«نوب
ت دوم»

مناقصه عمومییک مرحلهای

شرکت سهامیبرق منطقهای خوزستان

 - 1نام و نشــانی مناقصهگزار :شرکت سهامیبرق منطقهای خوزستان به شناســه ملی  ،10100980544کد اقتصادی  4113-3167-7698و

کدپســتی  ،6134813956به نشــانی :اهواز – بلوار گلســتان – سازمان آب و برق خوزستان – ساختمان شــماره  2شرکت سهامیبرق منطقهای
خوزستان – طبقه سوم – دفتر قراردادها

 - 2مشخصات مناقصه :مناقصه عمومییک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرح ذیل:

شماره مناقصه

شماره فراخوان در سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت

/97/7081009م

200971262000153

موضوع مناقصه

انجام خدمات تامین نیروی مسلح
برای امنیت اماکن و تاسیسات شرکت
برق منطقهای خوزستان در دواستان
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد

مبلغ برآورد
(ریال)

25/120/830/000

 -3زمان ،مهلت ،مبلغ و محل دریافت اســناد :متقاضیان میتوانند ازســاعت  8مورخ  1397/11/17لغایت ساعت  18مورخ  1397/11/25به
ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و با پرداخت مبلغ  200/000ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به
حساب شماره  4001122004023175برای خرید اسناد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه فوق اقدام نمایند.
 -4محل اجرای پروژه :استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد
 -5زمان و محل تحویل پاکات فراخوان ارزیابی کیفی :مناقصهگران میباید ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت تا ســاعت  18مورخ  1397/12/9نســبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد ارزیابی کیفی ،در پاکت الک
و مهر شــده تا پایان وقت اداری مورخ  1397/12/11به دبیرخانه مرکزی واحد برق -واقع در طبقه همکف نشــانی مندرج در بند یک ،اقدام و رسید
دریافت دارند .تمامیمراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اســناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل
مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.
 -6سایر شرایط:
* داشتن گواهینامه صالحیت در زمینه خدمات تامین امنیت از مرکز انتظام نیروی انتظامیالزامیاست.
* به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
عالقهمندان به شــرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی ،میبایســت مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

روابط عمومیشرکت سهامیبرق منطقهای خوزستان            

