» خبر

آي تاهلل عباس کعبي:

بايد فضاي اميد و اعتماد بين مردم
و مسئوالن تقويت شود

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري گفت :بايد فضاي اميد و اعتماد بين
مردم و مسئوالن تقويت شود.آيتاهلل عباس کعبي در گفت و گو با خبرنگار
حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا ،با اشاره به سخنان اخير رهبر معظم
انقالب در جمع خبرگان رهبري مبني بر اينکه «امروز جنگ رسانهاي دشمن
شدت بيشتري پيداکرده است» اظهار کرد :جنگ رسانهاي دشمن مهمتر از
جنگ اقتصادي است ،زيرا بسترسازي جنگ اقتصادي است.وي افزود :دشمن
در جنگ رسانهاي با سناريوسازي ،دروغپردازي ،شايعهسازي و نيز بزرگنمايي
مشکالت ،تضعيف و تخريب مديران و مسئوالن نظام و سياهنمايي تالش
ميکند اينگونه به مردم القا کند که کشور دچار بحران و بنبست شده و
مشکالت کشور قابلحل نيست.وي با تصريح بر اينکه بهکاربردن کلمه بحران
يا بنبست و القاي اين نکته که مشکالت قابلحل نيست ،خالف واقعيت امروز
نظام اسالمي است ،اظهار کرد :همه مشکالت قابلحل است و بنبستي وجود
ندارد؛ اما بايد چند کار انجام بگيرد .نکته اول اينکه متوجه نقشه دشمن بود
و حقايق و وقايع را براي مردم تبيين کرد.کعبي ،وحدت ،انسجام ،همدلي،
همافزايي مديران و مسئوالن نظام را دومين راهکار حل مشکالت دانست و
افزود :همه بايد به هم کمک کنند و مردم حس کنند که مسئوالن بهجاي
حرف و شعار در عمل دستبهدست هم ميدهند که مشکالت حل شود.وي
ادامه داد :نکته سوم بايد با همافزايي ،جريانهاي مختلف سياسي هرکدام گرهاي
از کارها بگشايند ،همانطور که رهبري فرمودند با دعوا و تشکيالت موازي کار
درست نميشود ،بلکه انسجام و تقويت رابطه مردم و نظام کار را پيش ميبرد
و بايد سطح رضايتمندي عمومي را با افزايش کارآمدي باال برد.عضو هيئت
رئيسه مجلس خبرگان رهبري ،بهره بردن از نيروهاي انقالبي و مؤمن را يکي
از راهکارهاي کارآمدي مجموعه مديريت کشور برشمرد و گفت :افزون بر اين
نکاتي که گفته شد ،تقويت بُعد نظارت بر مسئوالن و مقابله با مديراني که در
انجام مسئوليت شان کوتاهي ميکنند ،بسيار مهم است و سطح مبارزه با فاسد
و مفسد را باال ميدهد.وي به برگزاري پنجمين اجالس دوره پنجم مجلس
خبرگان رهبري در روزهاي  13و  14شهريور اشاره کرد و گفت :خبرگان
رهبري در اجالس اخير خود به دنبال تحقق همين مطالبات مردم بود ،در
حقيقت اين اجالس براي بررسي ميزان تحقق مطالبات رهبري از سران سه
قوه تشکيل شد.نماينده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبري در
بخش ديگري از سخنان خود ،تدابير جامع رهبري و دستورالعملهاي ايشان
به قواي سهگانه را منشور پيشرفت ،عدالت ،اقتصاد مقاومتي و راه برونرفت
از مشکالت دانست.وي با بيان اينکه انتظار اين است که قواي سهگانه بهويژه
قوه مجريه ،مطالبات رهبري را عملياتي کنند؛ چون کار اصلي به دست قوه
مجريه است؛ البته مجلس خبرگان رهبري در اين جلسه به دنبال مچگيري
نبود افزود :خبرگان رهبري در پنجمين اجالس خود به دنبال همافزايي و
کمک به قواي سهگانه ،تقويت انسجام ،اميد و کمک به حل مشکالت مردم
بود .زيرا بايد فضاي اميد و اعتماد بين مردم و مسئوالن تقويت شود.

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس:

روحاني زودتراز فرصت قانوني ،وزراي
کار و اقتصاد را به مجلس معرفي کند

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفت :رئيسجمهور علي رغم آنکه سه ماه فرصت
قانوني براي معرفي وزراي کار و اقتصاد دارد اما چه سريعتر وزرا معرفي کند تا اين
وزارتخانه ها از بالتکليفي خارج شوند.بهروز نعمتي ،در گفت و گو با خبرنگار مهر با
تاکيد بر ضرورت معرفي هر چه سريعتر وزراي پيشنهادي اقتصاد و کار به مجلس،
اظهار داشت :وزارتخانههاي تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و اقتصاد و امور دارايي ،جزء
وزارتخانههاي مهم اقتصادي کشور هستند و ضروري است که رئيسجمهور علي
رغم آنکه سه ماه فرصت قانوني براي معرفي اين دو وزير به مجلس دارد ،هر چه
سريعتر اين دو وزارتخانه را از بالتکليفي خارج و مبادرت به انتخاب وزراي پيشنهادي
خود کند.وي گفت :استيضاح دو تن از وزرا و قانع نشدن نمايندگان از پاسخهاي
رئيسجمهور به  ۴سوال ،مسائل مهمي است که دولت بايد مورد توجه و تحليل
قرار دهد.نعمتي با تاکيد بر اينکه رئيسجمهور بايد بداند که دغدغههاي مردم در
زمينه اقتصادي و معيشتي جدي و واقعگرايانه است ،تصريح کرد :آقاي روحاني
حتما بايد افرادي توانمند ،خوشفکر و برنامهريز را در صدر وزارتخانههاي تعاون،
کار و رفاه اجتماعي و اقتصاد و امور دارايي و ديگر وزارتخانههايي که سمت و سوي
اقتصادي دارند ،به کار گيرد.

»

رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس شوراي اسالمي گفت« :نظام جامع
انتخابات» امسال نهايي ميشود.محمدجواد کوليوند در گفت و گو با خبرنگار مهر ،با اشاره
به گذشت حدود  ۱۰ماه از بررسي طرح «نظام جامع انتخابات» در کميسيون شوراها و
امور داخلي کشور ،اظهار داشت :در بررسي اين طرح با وزارت کشور ،مرکز پژوهشهاي
مجلس و پژوهشکده شوراي نگهبان همکاري داشتهايم تا کار به صورت دقيق جلو برود
و اگر دولت اليحه جامع انتخابات را ارائه داد ،بتوانيم بخشهاي موازي را در اليحه دولت
بگنجانيم.وي افزود :بعد از يک سال و نيم بحث و رايزني ،هنوز اليحه دولت به دست
ما نرسيده و چندين مرتبه هم از وزارت کشور و معاونت امور مجلس رياست جمهوري
پيگير شدهايم و تنها پاسخ دادهاند که در کارگروههاي دولت نهايي شده است اما هنوز
در صحن هيئت دولت بررسي نشده است.وي با بيان اينکه در طرح مجلس بخشهاي
مربوط به اصالح قوانين انتخابات رياست جمهوري ،مجلس شوراي اسالمي و شوراها در

کميته تخصصي کميسيون به پايان رسيده ،تصريح کرد :در حال حاضر بررسي بخشهاي
مربوط به اصالح قانون انتخابات مجلس در دستور صحن کميسيون شوراها قرار دارد و
طي دو هفته کاري آينده کميسيون ،به پايان ميرسد و پس از آن وارد بررسي بخشهاي
مربوط به انتخابات رياست جمهوري و شوراها ميشويم.کوليوند تأکيد کرد :اگر تا پيش از
ارائه طرح به صحن مجلس ،اليحه دولت ارائه شود ،آن را در طرح مجلس لحاظ ميکنيم
وگرنه با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس در سال آينده ،طرح خودمان را نهايي
ميکنيم.وي خاطرنشان کرد :در صورتي که اليحه دولت ارائه نشود ،سه طرح جداگانه
براي انتخابات رياست جمهوري ،مجلس و شوراها ارائه ميشود که در آنها همپوشانيهايي
از جمله در زمينه هيئتهاي اجرايي و نظارت وجود خواهد داشت.رئيس کميسيون شوراها
و امور داخلي کشور مجلس شوراي اسالمي افزود :طرح نظام جامع انتخاباتي قطعاً تا پايان
امسال نهايي ميشود و به سال بعد نميرسد.

سياسي

آي تاهلل سيد احمد خاتمي:

جبهه حق ،در عصر حاضر فقط جبهه واليت است
امام جمعه موقت تهران گفت :جبهه حق ،در عصر حاضر فقط
جبهه واليت است.به گزارش خبرگزاري حوزه از مشهد مقدس،
آيتاهلل سيد احمد خاتمي ،در سلسله برنامههاي تبليغي مذهبي
حرم مطهر امام رضا(ع) با اشاره مواضع در برابر باطل عنوان
کرد :سکوت در برابر گناه و معصيت بيطرفي است ،آنجا که
حق مشخص است نبايد بيطرف بود ،وقتي حق از باطل روشن
است طرفداري از باطل يا سکوت در برابر آن گناه است.وي با
بيان اينکه در فتنه سال  88عدهاي طرفدار هر دو حزب بودند؛
در حاليکه يک طرف در اردوگاهش اوباما ،وزيرخارجه آمريکا
و صهيونيستها و طرف ديگر واليت و مردم واليي بودند افزود:
ما بر اين باوريم که جبهه حق در عصر حاضر فقط و فقط جبهه
واليت است ،اين باور را امام راحل به ما داد؛ ما وليفقيه را تنها
يدانيم جانشين عام امام زمان(عج) مي دانيم.
رهبر سياسي نم 
وي با اشاره به اين فراز زيارت عاشورا «اني سلم لمن سالمکم
و حرب لمن حاربکم و ولي لمن واالکم و عاد لمن عاداکم»
اظهار کرد :در عصر حاضر نيز ،هم اردوگاه سيدالشهدا(ع) هم
اردوگاه يزيد وجود دارد در شرايطي که دنياي استکبار براي

براندازي نظام اسالمي خيز برداشته است عاشوراييان به فضل
خدا دشمن را ناکام خواهند گذاشت ،در جبهه حسين(ع) بودن،
درس امرو ِز مکتب ساالر شهيدان اباعبداهلل(ع) است.خاتمي با
اشاره به اينکه برخي با وجود اينکه حق را ميشناسند ،از حق
جانبداري نميکنند ،عنوان کرد :اين افراد تحت تأثير موج و جو
باطل هستند يا تحت تأثير نسبتهاي خانوادگي؛ درحاليکه
عالقههاي عاطفي بايد مغلوب عاليق ديني باشد و سومين
عامل دوستان فاسد است.وي با بيان اينکه برخي با تکرار
مکرر يک دروغ به طوري که حتي دروغسازان هم باورشان
ميشود ،در جامعه جوسازي و ايجاد موج ميکنند عاشورائيان
تحت تأثير امواج فاسد نيستند اگر بودند کربال نميرفتند
خطاب به جوانان با اشاره به اينکه شما امروز بيش از افراد
ميانسال و قديمي از فضاي مجازي استفاده مي کنيد ،گفت:
فضاي مجازي آلوده امروز ابزار جنگ رسانهاي عليه انقالب
اسالمي ماست؛ «آمدنيوز» رسانه جاسوس آمريکا و اسرائيل
که از سوي بهائيها حمايت مالي ميشود ،کارش جوسازي
است به طور مثال تجمع  10تا  12نفري را هزاران نفر عنوان

حجت االسالم سعيدي:

يدادند.عضو هيئت رئيسه مجلس
ميکند که فالن شعار را سر م 
خبرگان رهبري افزود :حتي اگر موج باطل هواداران حداکثري
داشته باشد ،نبايد از آن پيروي کرد بلکه بايد ديد حق کجاست
و در جبهه حق سنگرسازي کرد.خاتمي با تأکيد بر اينکه هر

مطلبي راکه در فضاي مجازي منشتر ميشود نبايد باور کرد،
متذکر شد :خبرهايي که شبکه ماهوارهاي يا فضاي مجازي
آلوده ميگويد که واقعيت ندارد و نبايد پذيرفت مگر با تحقيق
صحت آن مشخص شود.

نگوييد مردم ما را انتخاب کردند پس مشکالت را تحملکنند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :نگوييد مردم ما را انتخاب کردند پس
مشکالت را تحملکنند.به گزارش خبرگزاري تسنيم از مشهد مقدس ،محمدباقر
قاليباف در يادواره شهداي گردان  5نصر در مجتمع آيههاي سپاه امام رضا(ع)
اظهار داشت :دفاع مقدس و دوران هشت ساله جنگ تحميلي براي ما درسهاي
متعددي داشت که بايد از آنها عبرت بگيريم؛ دو اصل تکيه بر سنتهاي الهي و
پشتوانه مردم دو درس عظيم و ارزشمند دوران دفاع مقدس است.وي با اشاره
به اينکه با تکيه بر همين دو اصل ما موفق شديم موفقيتهاي متعددي را کسب
کنيم ادامه داد :دشمن اگر ضعف ببيند بر ما ميتازد و با قدرت به پيش ميآيد و
نبايد اين ضعف را به آنها نشان دهيم.قاليباف گفت :سرمايه گرانقدر کشور نيروي
جوان است که بايد قدر اين نيرو و استعداد آن را بدانيم :همين نيروي جوان در
زمان جنگ هشت ساله تحميلي نيز حضوري فعال داشت؛ بيشترين شهداي ما
در دوران جنگ هشت ساله تحميلي زير  24سال و فرماندهان در سطوح مختلف
همه زير  30سال بودند.شهردار اسبق تهران با تصريح اين نکته که جواني يعني
تالش ،خالقيت ،اخالص و شجاعت بيان کرد :امروز در وضعيت کنوني منطقه که
آبستن حوادث است و امنيت نيست اما اين کشور در بستر امنيت است چون ما
در موضع دفاع و امنيت قرار داريم؛ بحران جدي ما در دهه اول انقالب اسالمي
بود اما با تکيه بر اين دو اصل يعني تکيه بر مردم و سنت الهي ،کشور در اين حوزه
اين موفقيتهاي بزرگ را کسب کرده است.وي خاطرنشان کرد :امروز ميبينيم که
ماهوارههاي ما در مدار زمين و موشکهاي ما در دوهزار کيلومتري نقطه زني ميکنند؛
امروز در صنعت توليد تجهيزات نظامي بدون شک جزو پنج کشور اول دنيا هستيم.
امروز در چهارمين دهه انقالب ،بحران ما بحران اقتصادي است چرا قادر نيستيم
بر اين بحران فائق بيائيم؟چرا نميخواهيم از اين تجربه بزرگي تاريخي و فرهنگ
اهل بيت(ع) استفاده کنيم؟عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد :چرا
در دهه چهارم انقالب مردم از اقتصاد حذف شدهاند؟ در حوزه اقتصاد وقتي صحبت
از مردم ميکنيم ممکن است بگويند ما به دنبال خصوصي سازي هستيم؛ اوال ما

معتقديم دنبال خصوصي سازي نيستيد؛ وضعيت موجود نشان ميدهد بخش عمده
اقتصاد ما دولتي است و آنجايي هم که بخش خصوصي است؛ خاصهسازي است و
افرادي خاص و سفارشي و به تعبيري چهار درصديها هستند که امور را در دست
دارند.قاليباف با تاکيد بر اين نکته که مشکالت اقتصادي با کمک مردم فقط قابل
حل است اظهار داشت :اگر ميخواهيم مبارزه با فساد کنيم بايد اقتصاد را مردمي
کنيم؛چه طور مردم توانستند در آن زمان جنگ را اداره کنند آيا نميتوانند اقتصاد
را اداره کنند؟ ما مي آييم شعار حقوق شهروندي ميدهيم اما از اصول مهم حقوق
شهروندي اين است که فرصتهاي اقتصادي را در اختيار مردم بگذاريد؛ وقتي
گراني و بيکاري به عنوان حقوق شهروندي را نميتوانيم حل کنيم توهين از اين
باالتر نيست ،با شعار که مشکالت حل نميشود.وي با اشاره به اينکه پاداش الهي
به حرفِ خوب نيست بلکه به عمل درست است افزود :به جاي اينکه در اقتصاد
به مردم تکيه کنيم به دنبال تکيه به اصطالح بر ابرقدرتها و بيگانگان هستيم،
بيگانگاني که حداقل در  100سال گذشته کاري جز خيانت براي ما نکردهاند؛
نمونههاي آن در  28مرداد ،برجام و  10بار ديگر هم امتحان کردهايم؛ دشمن،
دشمن است.قاليباف عنوان کرد :پس بايد درس بگيريم و در اقتصاد هم به مردم
تکيه کنيم؛ بايد از اين ماجراها درس بگيريم؛ درس بگيريم به جاي دست دراز
کردن به سمت کساني که دشمنان قسم خورده ما هستند ايمان به سنتهاي الهي
داشته باشيم اما اين بدين معنا نيست که با دنيا حرف نزنيم ،سخن گفتن و ارتباط
برقرار کردن با دنيا شرط عقل است اما اينکه انسان فکر کند دشمنش ميآيد به
او کمک ميکند احمقانه است.وي بيان کرد :از اصول اوليه حقوق شهروندي اين
است که مردم مسئوليني انتخاب کردهاند مشکالتشان را حل و فصل کنند ،نه
اينکه مردم ما را انتخاب کردهاند پس مشکالت را هم تحمل کنند ،حداقل حرف
از حقوق شهروندي نزنيد ،در اين شرايط سخت اقتصادي اين حرف بياحترامي
به مردم است.قاليباف تصريح کرد :ما ميتوانيم بر مشکالت اقتصادي فائق بياييم
اما بايد باورمان باشد؛ اين مردم با دل و جانشان پاي اين انقالب آمدند ما هم بايد

يک مسجد ،يک مصلي  ،يک مجموعه ورزشي و سراي محله با اعتبار 51
ميليارد تومان و همچنين عمليات ساخت  4پروژه عمراني با اعتباري بالغ
بر  455ميليارد تومان در شهر جديد هشتگرد خواهيم بود۰
وي در اين مراسم از ديگر برنامه هايي که به شدت پيگيري شد را تامين
آب شرب دانست و افزود :تامين آب شرب يکي از بزرگترين اقدامات
محسوب مي شود که با تخصيص منابع آبي از سد طالقان در آينده 300
هزار نفر از آن بهره مند خواهند شد.
وي از تصويب حريم و پهنه بندي شهر جديد هشتگرد و احداث شهرک
صنعتي شماره  2در اين شهر خبر داد و گفت :قرار است با واگذاري
زمين توسط اداره منابع طبيعي  ،شهرک صنعتي در حاشيه شهر جديد
هشتگرد ساخته شود.
مديرعامل شرکت عمران شهر جديد هشتگرد اظهار داشت :قرار بود 49
هزار واحد مسکوني مهر درشهر جديد هشتگرد ساخته شود که تاکنون 25
هزار و  600واحد تکميل و به مردم واگذار شده و  9هزار واحد نيز به
شرط تکميل آورده مردم تا شهريور ماه سال آينده به بهره برداري برسد
ليکن مابقي به علت استقبال نکردن مردم راکد مانده است.
احمد اصغري مهرآبادي قائم مقام وزارت راه و شهرسازي در امور مسکن
مهر  در حاشيه آيين افتتاح پروژه هاي آموزشي ،ورزشي ضمن تقدير از
شرکت عمران شهرجديد هشتگرد و ارزشمندن بودن اين پروژه ها براي
شهر و مردم  ،به گزارشي مختصر از مسکن مهر پرداخت و گفت :تاکنون
 2ميليون و يکصد هزار واحد مسکن مهر در شهر و روستاها به متقاضيان
واگذار شده است که از اين تعداد  420هزار واحد مسکن مهر در روستاها
ساخته شده و عمليات اجرايي آن به پايان رسيده است.
وي افزود:از  500هزار مسکن باقيمانده ،عمليات ساخت حدود 300
هزار واحد به پايان رسيده اما تحويل آنها به دليل نقص در خدمات

زيربنايي و روبنايي با مشکل روبروست که جهت پيگيري برنامه تکميل
اين واحدها کارگروهي در نهاد رياست جمهوري تشکيل و با برگزاري
جلسات متعدد ،مشخص شد با تامين اعتبار  11هزار و  500ميليارد تومان
مي توانيم اين واحدها را به پايان برسانيم.
طاهرخاني معاون وزير راه و شهرسازي ومديرعامل شرکت عمران
شهرهاي جديد نيز  در اين مراسم گفت :بين  17شهر جديد کشور،
هشتگرد موقعيت منحصر به فردي در استان البرز و نزديک تهران دارد
و با افتتاح مترو  ،جذابيت سکونت در شهر جديد هشتگرد بيش از پيش
تقويت مي شود.
حبيب اهلل طاهرخاني افزود :در افتتاح اين پروژه ها تمامي   51ميليارد
تومان بودجه از منابع داخلي شرکت شهر جديد هشتگرد تامين شده است
و اميدواريم تا  6ماه آينده شاهد افتتاح پروژه هاي بيشتري در اين شهر
باشيم تا زمينه هاي تمرکززدايي از کالنشهر تهران و کرج فراهم شود.

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد دستورالعمل شماره  55428مورخ  93/5/13وزارت كشور سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و همچنين نامه  83/42/8716مورخ  97/2/23مديركل محترم
دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري لرستان و مجوز شماره  3365مورخ  97/5/29كميته انطباق فرمانداري و مجوز شماره  10/351مورخ  97/6/1شوراي اسالمي شهر اليگودرز در نظر دارد كليه امور
خدماتي شهرداري را به مدت يك سال به صورت حجمي به شركتهاي خدماتي واجد شرايط طبق شرايط ذيل واگذار نمايد:
مشخصات موضوع مناقصه:
رديف

پروژه

مبلغ پايه يك سال ريال

-1

واگذاري كليه امور خدماتي شهرداري به صورت حجمي شامل -1 :واگذاري كليه امور خدماتي شهر شامل:
تنظيف (شامل تمامي بخشها)و بخشي از واحدهاي متوفيات ،موتوري ،تاسيسات ،سد معبر،نگهباني و ساير
بخشهاي زير مجموعه طبق دفترچه پيمان و شرايط خصوصي و اختصاصي

48/000/000/000

ميزان سپرده شركت در
مناقصه  -ريال
2/400/000/000

مبلغ خريد اسناد  -ريال
300/000/000

تا جانمان پاي مردم ،اسالم و ايران عزيز بايستيم.اين گونه نبايد باشد که تا زماني
که مسئوليت اجرايي داريم بگوييم مسئوليم فردا که از مسئوليت اجرايي رفتيم
کنار بگوييم مسئول نيستيم ما از انقالب کِي اين درس را گرفتيم؟وي خاطرنشان
کرد :ميبينيد که فقر ،آسيبهاي اجتماعي و مشکالت خانوادهها را از هم جدا
ميکند بعد بگوئيم مسئول نيستيم؟ فرد فرد ما در قبال جامعه مسئوليم.قاليباف
عنوان کرد :مهمتر از جنگ اقتصادي ،جنگ رسانهاي است که دشمن آغاز کرده
و باهدف کسب نارضايتي و سلب اعتماد مردم نسبت به نظام و انقالب و سواري
بر موج نارضايتيها و بخشي از ناکار آمديها و بيتدبيريها هزاران دروغ و شايعه
را ميسازد و ذهن مردم را خراب ميکند؛ مردم به عنوان پايههاي نظام و انقالب
بايد بصير باشند؛ آنها با اقدامات خود به دنبال تغيير ذهن و روان مردم هستند.
وي با بيان اينکه امام راحل فرمودند که ما با ايادي رژيم ستمشاهي در اين کشور
مبارزه کنيم و آنها را حذف ميکنيم اما غرب زدهها را نميشود چنين کاري کرد
و کار بسيار سختي است گفت :امروز غربزدگان در کشور مصمم براي نوکري
اربابان غربي هستند تا فرهنگ ليبراليسم و نئو ليبراليسم را به خورد مردم دهند
و فرهنگ اصيل مردم و کشور را که مبتني بر فرهنگ قرآني و مکتب اهل بيت
است از ميان بردارند.وي با اشاره به اينکه در اين شرايط نااميدي بزرگترين گناه
و گناهي نابخشودني است اظهار داشت :من به عنوان خدمتگزار شما و با توجه
به شناخت از ظرفيتهاي کشور ميگويم نبايد خستگي در وجود ما باشد و بايد
مسئوالنه بايستيم و اميدوارانه ،شجاعانه و دقيق ،دشمن را ناميد کنيم و اجازه
ندهيم با عمليات شايعات و دروغ ،اعتماد مردم نسبت به باورهايشان از انقالب
اسالمي تضعيف شود.قاليباف تصريح کرد :همچنين اجازه ندهيم عدهاي از بعضي
ضعفها دستاوردي درست کنند تا اساس انقالب اسالمي را مورد تهاجم قرار دهند.
ما ميتوانيم با اين ظرفيتهاي اقتصادي روز کشور ،بر مشکالت فائق بياييم؛ بخش
عمده مشکالت ما ريشه در سوء مديريت دارد همه ميدانيم توانمندي اين کشور
باالست و مشکالت قابل حل است.

تاريخ انتشار97/6/24 :

خبر »

رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم کل قوا گفت :اقتدار نيروهاي مسلح از
نيروي انساني و سالح بومي نشات ميگيرد.به گزارش خبرگزاري مهر حجتاالسالم علي
سعيدي در مراسم معارفه پنج تن از اعضاي جديد دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم
کل قوا به ويژگيها و ظرفيتهاي نيروهاي مسلح اشاره کرد و گفت :با لطف الهي و با گذر
 ۴۰سال از انقالب اسالمي ،امروز نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ،اعم از ارتش ،سپاه،
نيروي انتظامي و وزارت دفاع ،در باالترين سطح استانداردهاي الزم قرار دارند.وي افزود:
جاي سپاس به درگاه خداوند بزرگ داريم که با تدابير حضرت امام خميني(ره) و تداوم
تدابير هوشمندانه رهبر معظم انقالب اسالمي و فرمانده معظم کل قوا ،نيروهاي مسلح ما
به اين جايگاه رفيع رسيدهاند.سعيدي با اشاره به اين که مهمترين شاخص نيروهاي مسلح
مکتبي بودن است ،تصريح کرد :مکتبي بودن به يک شاخص در نيروهاي مسلح مشهود
است .دومين ويژگي نيروهاي مسلح ،اقتدار و قدرتي است که از دو مسئله نيروي بومي
و سالح بومي ناشي ميشود.رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم کل قوا با بيان
اينکه ارتشها در بسياري از کشور ها در تامين سالح وابسته هستند ،تصريح کرد :جمهوري
اسالمي ايران اين افتخار را دارد که نيروهاي مسلحاش با استفاده از نيروهاي مردمي،
هم مقتدر و هم مستقل است.سعيدي با اشاره به اين که دشمن روي سه نقطه نظام جمهوري
اسالمي ايران متمرکز است ،افزود :اولين نقطه تمرکز دشمن ،اصل نظام و حاکميت ديني
است .دومين محور توجه آنها روي واليت فقيه و شخص رهبر انقالب است .سومين نقطه
تمرکز دشمن روي توان دفاعي ماست که کل نيروهاي مسلح را در بر ميگيرد و البته در
برهه فعلي بيشتر تمرکزشان رو سپاه و فعاليتهاي برون مرزي آن است.وي گفت :اين که
چرا رهبر معظم انقالب فرمودند که جنگ نميشود ،به عوامل موثر متعددي در اين تدبير
رهبر انقالب باز ميگردد .يکي اين که شرايط داخلي آمريکا اجازه وارد شدن به جنگ
با ايران را نميدهد ۱۹ .تريليارد دالر بدهي خارجي ،اختالفهاي دروني هيئت حاکمه،
مخالفت مردم آمريکا با ورود اين کشور به يک جنگ جديد ،شکست در افغانستان و عراق
و هزينههاي سنگيني که در اين دو کشور انجام شده و در مقابل چيزي به دست نياوردهاند،
از جمله اين شرايط است .اما اصليترين عامل ،به اقتدار نيروهاي مسلح ما و توان مقابله با
هر نوع حرکت دشمن برميگردد.رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم کل قوا با
طرح اين سوال که «اقتضاي مکتبي بودن نيروهاي مسلح چيست؟» ،در پاسخ گفت :اگر قرار
باشد نيروهاي مسلح مکتبي باشند ،مکتبي بمانند و عمق مکتبي بودن در آنها ظهور داشته
باشد ،به چند عامل بستگي دارد .اولين عامل ،دينمحوري و واليتمحوري در نيروهاي مسلح
است.وي ادامه داد :دومين اقتضاي مکتبي بودن ،شناخت و هوشمندي نسبت به دشمن
خارجي و تهديدات داخلي است .اگر نيروهاي مسلح از قدرت و اقتدار معنوي برخوردار
باشند و نسبت به دشمن خارجي و جريانهاي داخلي اشراف داشته باشند ،مکتبي بودن
تجلي پيدا ميکند.سعيدي با تاکيد بر اين که آموزشهاي نظامي جايگاه خاص خود را براي
نيروهاي مسلح دارد ،تصريح کرد :نقطه ثقل مکتبي بودن در نيروهاي مسلح ،بصيرت نافذ
و معنويت است .نقش سازمانهاي عقيدتي سياسي و نمايندگي وليفقيه در راستاي اين
دو رکن اصلي است .در واقع اصليترين وظيفه اين سازمانها ،تقويت بنيه معنوي ،قدرت
روحي و نافذ بودن بصيرت است.وي اضافه کرد :ورود نيروهاي مسلح در احزاب و گروههاي
سياسي ممنوع است ،اما شناخت دستجات سياسي الزم و ضروري به حساب ميآيد .بين
اين دو موضوع فرق است و نبايد آنها را با هم يکي دانست.رئيس دفتر عقيدتي سياسي
فرماندهي معظم کل قوا با بيان اين که «قطعا نيروهاي مسلح که مسئوليت حفظ نظام را
دارد ،بايد اشراف کامل و شناخت کافي نسبت به ماهيت جريانهاي سياسي داخلي داشته
باشد» ،افزود :متاسفانه گرفتار يک جريان غربگرا در داخل کشور هستيم که بسياري از
اصول نظام را قبول ندارند و در بيان و عمل آنها را نقض ميکنند .در بسياري از حوادث
هم هر چند علني حضور ندارند ،اما پشت صحنه هستند.

آگهي مناقصه عمومي (فراخوان ارزيابي كيفي)
به صورت دومرحلهاي ()97/4
نوبت دوم

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت
به انجام مناقصه حفاري و تجهيزچاه آب آشاميدني روستاي گلدسته به عمق 192
متر و حفر و تجهيز چاه آب شرب روستاي شاطره به عمق  180متر با لولههاي
جدار يوپيويسي ( )UPVCبه قطر  14اينچ به روش روتاري از توابع شهرستان
اسالمشهر از محل اعتبارات ارزش افزوده فرمانداري اسالمشهر و از طريق سامانه
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) با توجه به شرايط مندرج در اسناد ارزيابي
كيفي اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز 5 :رشته كاوشهاي زميني ميباشد و دارا بودن گواهينامه
تاييد صالحيت ايمني ( )HSEاز سوي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي الزامي
ميباشد.
برآورد پايه 7/384/837/601 :ريال ميباشد.
لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل ميآيد تا ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ
 1397/06/27جهت دريافت اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به
آدرس www.setadiran.ir:اقدام نمايند.
مهلت بررسي ،تكميل و ارائه مدارك ارزيابي كيفي تا ساعت  9صبح روز سهشنبه
مورخ  1397/07/10براساس شرايط مندرج در اسناد ،صرفا از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت ميباشد.
در صورت كسب امتياز ارزيابي كيفي (حداقل امتياز  )60توسط كميته فني بازرگاني
از تاييدشدگان جهت ارزيابي فني و مالي توسط سامانه دعوت به عمل ميآيد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/24 :
خ ت97/6/21 :

همايون ديناراني  -شهردار اليگودرز
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اقتدار نيروهاي مسلح از نيروي انساني
و سالح بومي نشات ميگيرد

محمد باقر قاليباف:

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي
واگذاري امور خدماتي به صورت حجمي (نوبت دوم)

خ ش97/6/24 :

نظام جامع انتخابات
امسال نهايي ميشود
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افتتاح پروژههاي عمراني،فرهنگي ،ورزشي در شهرجديد هشتگرد

پروژه هاي روبنايي شهر جديد هشتگرد با حضوراصغري مهرآبادي قائم
مقام وزير راه و شهرسازي ،طاهرخاني معاون وزير راه و شهرسازي
ومديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد ،نجفي استاندارالبرز ،پاليزگير
فرماندار ساوجبالغ ،هدايت مديرعامل شرکت عمران ،آقايي شهردار و
اعضاي شوراي اسالمي شهر جديد هشتگرد افتتاح شد.
مديرعامل شرکت عمران شهرجديد هشتگرد در اين مراسم ضمن قدرداني
از حضور مسئولين و مردم در آيين افتتاح   پروژههاي عمراني ،خدماتي،
فرهنگي ،ورزشي و تفريحي گفت :سال ها پيش زماني که شهر جديد
هشتگرد احداث شد مردم استقبال خوبي براي حضور در اين شهر داشتند
اما با افزايش ترافيک و دوري مسير اين روند تا حدودي کاهش يافت
اما امروزه  پيش بيني مي شود با گشايش پروژه هاي جديد عمراني و
تکميل قطار شهري مردم براي سکونت در شهر جديد هشتگرد رغبت
بهتري نشان دهند.
مديرعامل شرکت عمران شهرجديد هشتگرد در ادامه گفت  :به لطف خدا
و تالشهاي بسيار امروزه شاهد افتتاح  6پروژه عمراني شامل  2مدرسه ،

کوليوند:

كميسيون معامالت
شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران

