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پيام�ك ك�رده و مس�ائل و مش�كالت خ�ود را بي�ان نماين�د.
بيصبران�ه منتظ�ر پيا مه�اي گ�رم ش�ما هس�تيم.

باش تا صبح دولتش بدمد
کاين هنوز از نتايج سحر است

يکي از راههايي که مي توانيم در زمان مسافرت هاي
کوتاه مدت گلدان ها رو آبياري کنيم بطري وارونه
است .بطري رو پرآب کنين و سرشو تو خاک گلدون
فرو کنين به همين سادگي.

آی تاهلل موحدی کرمانی در گفتوگو با «رسالت»:

رهنمايطريق
آيا منبع يا منابعي از مباحث علما و علماي
زيديه و اسماعيليه كه هنوز طرفداراني دارند
وجود دارد؟ آيا مهمترين منبع ما در مواجهه
با پيروان اين گروهها كرامات اوليا است؟ آيا
كرامات اوليا ميتواند به عنوان معجزه شيعه
اثنا عشري مورد استناد قرار گيرد؟
متأسفانه اطالعات ما درباره اين مذاهب اندك است
و از هيچگونه بحثي با آنها خبر نداريم .تنها آيتاهلل
سبحاني در يك كتاب مفصل چندين جلدي ،به طور تفصيل از اين مذاهب و جوانب و
ابعاد آنها خبر دادهاند .به كتاب «الملل و النحل» ايشان رجوع كنيد.

كتابخانه

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :محسن پيرهادي
سردبير :مسعود پيرهادي

حديث

امام حسين عليه السالم :به راستي كه من مرگ را جز
خوشبختي نمي دانم و زندگي با ستمكاران را جز مالل .

نکته

وارثان عاشورا

اين کتاب مجموعه اي است از پنج مبحث
در زمينه اضطرار به دين و حجت ،حق و
شبهه ،احياي امر ،وارثان عاشورا ،اصحاب
اباعبداهلل(ع).اينکتابحاصلسخنرانيهاي
استادصفائيحايريدرچنددههمحرماستکه
بههمتوقلمخودايشان،رقمزدهشدهاست.در
مبحثاولنويسندهبهبحثاضطراربهوليو
انتظارازوليوانتظاربرايوليپرداختهاستو
با توجه به آياتي از سوره آل عمران و فجر و تکاثر ،از تمحيص و بالء و فتنه
و اشتغال به نعمت ها گفت و گو کرد است .در مبحث دوم به تحليلي از
حق و شبهه مي پردازد تا در برخورد با شبهه و فتنه و وسوسه و بدعت،
همراه نور و هدايت و بينات و فرقان ،بتوانيم مسلط و سالم و بهره مند
باشيم.نويسنده مي کوشد تا نشان دهد همراه اين بينات و با دستيابي
به يک ميزان مشخص و فرقان حاکم و با توجه به بيان حضرت امير در
خطبه  ۱۸۲نهج البالغه که از حق و هدف ،طريق و راه ،قائد و رهبر و
آداب و فقه حرکت گفت و گو مي کنند ،چه طور مي توان از بند شبهه
رهيد و زمينه فتنه را از بين برد و يا ضعيف کرد و از انحراف ها و بدعت ها
رها شد .در مبحث سوم به اين نکته پرداخته شده که احياي امر اهل بيت
را چگونه و از کجا دنبال کنيم ،تا از کساني باشيم که به حيات قلبي
رسيده باشيم ،آن هم تا روزي که تمامي دل ها مي ميرند.در اين نوشته
با توجه به تمامي روايات احياء امر ،از عوامل احياء و مراحل پنج گانه
آن ،سخن به ميان آمده .در مبحث چهارم که عنوان کتاب هم از همين
بحث گرفته شده ،مؤلف توضيح مي دهد که ميراث حسين(ع) که وارث
آدم تا خاتم است ،به کساني خواهد رسيد که از آگاهي و علم ،عبوديت
و تقوا ،عبوديت و صالح برخوردار باشند و اين ها وارثان عاشورايند .در
مبحث پنجم به تحليل و تطبيق و بررسي اوصاف و خصوصيات اصحاب
اباعبداهلل ،پرداخته مي شود که چطور مسلم بن عقيل به استقامت و
هاني بن عروه به حميت و حمايت و حر به محاسبه و مقايسه و انتخاب
و حريت و عبوديت و زهير به نجات و فالح و سرداري و قيس بن مسهر
و عبداهلل بن يقطر به مقام سقايت و رسالت و شهادت و هم چنين ديگر
ياران به آن مقام وفا و ادب و فداکاري و فوز رسيدند.

شهادتسيدالشهدامصداقواقعيپيروزيخونبرشمشيراست

|نفيسه امامي|
درطولتاريخبشرقيامهاوانقالبهايمختلفي
رخداده و تا به امروز تنها نام و تاريخچهاي از آنها به
يادگار مانده است اما وقتي به واقعه عاشورا ميرسيم
همهچيز فرق ميکند ،فرمانده ،ياران ،هدف ،انگيزه،
خانواده و هر آنچه در اين نهضت وجود دارد ،الهي و
مقدس است .به طور قطع اين واقعه ،حسي در درون
خود دارد که استمرار هزارساله داشته و هنوز هم در عصر
اتم جاري و ساري است .حماسه عاشورا شورانگيزترين
حماسه تاريخ بشري است که نيرومندترين احساسات
انسانها را برانگيخته و از مرزهاي جغرافيايي و اعتقادي
نيز گذشته است.
هنوز با الهام از عاشورا و نهضت حسيني ،انقالبها به
پيروزي ميرسند و شگفت و تعجب از اينکه با گذشت
زمان بيشتر ،شور خونهاي ريخته شده به شعور تبديل
ميشود و در سوداي جهاني شدن است .عاشورا در يک
زمان و مکان مشخص رخ داد اما امروز اتمسفري را در
برگرفته که همه انسانها ميتوانند در آن تنفس کنند
در صورتي که بخواهند .عاشورا شعوري است که بعد
از گذشت سالها و قرنها به ما رسيده و حقانيت خود
را ثابت کرده است.
بايد به خاطر داشت که مجالس عزاداري سيدالشهدا در
طول سال هاي متمادي برگزار شده و در زمان پادشاهان
وخلفايبسياريباآنبرخوردهايقهريبسياريصورت
گرفته و خون ها براي آن ريخته شده است .ضمن اينکه با
نگاهي به قيام عاشورا در مي يابيم اين قيام نشانگر روح
اسالمسياسيومقابلهبازورگوييواستبدادطاغوتهاي
زمان است که از هزارو چهارصد سال پيش اثرات آن
به ما رسيده و اينکه زمان و فرصت بهره برداري از اين
قيام تاريخي است.
نکتهمهميکهازقيامعاشورادراينعصربيشازهمهنمود
داردجاريوساريشدنپيامعظمتوقدرتاسالمدربدنه
جامعه اسالمي در اقصي نقاط جهان است که با پيروزي
انقالب اسالمي در ايران شروع شده و در ساير کشورهاي
اسالمي رشد و نمو داشته است .اثرات اين قيام در خيزش
هاياسالميدرمنطقهبهخوبينمايانبودهونشانميدهد
تولد دوباره اسالم واقعي در ادامه قيام عظيم سيدالشهدا
بوده و از کربالي سال  61هجري تا امروز ادامه دارد .ذکر
اين نکته نيز حايز اهميت است که انقالب اسالمي ايران
که در ادامه قيام اباعبداهلل عليه السالم تبلور يافت امروز
به عنوان الگويي تاثير گذار از روح استکبار ستيزي قيام
عاشورا به شمار مي رود که با تاثيرگذاري خود در جوامع
اسالمي در برابر طواغيت بزرگ و کوچک عصر کنوني
ايستاده و اين پيروزي مرهون توجه امام راحل و خلف
ايشان مقام معظم رهبري به قيام سيدالشهدا و اشک هاي

پاکي است که در طول اعصار براي مظلوميت
سروروساالرشهيدان ريخته شده است و اين استمرار
مصداق اين شعر معروف است:
سالها گريه به تو جرم تلقي مي شد
گريه هر شب ما برکت «روح اهلل» است...
در ادامه براي آشنايي با جنبه هاي استکبارستيزي
قيام حضرت سيدالشهدا عليه السالم گفت و گويي با
آيتاهلل محمدعلي موحدي کرماني امامجمعه موقت
تهران داشتيم که در ادامه مي خوانيد.
آيتاهللموحديکرمانيدرگفتوگوبا«رسالت»درباره

وي با اشاره به شرايط امام حسين در زمان قيام عاشورا
گفت :امام بر اساس وعده قرآن در شرايط بسيار سختي
قيام کرد .مردم در برابر اين قيام دو نوع برخورد از خود
نشان دادند :عدهاي که به امام حسين(ع) ايمان و باور
قلبي داشتند و در کنار ايشان ايستادگي کردند و عده
ديگري که ايمان قلبي نداشتند زيرا يزيد را قدرت
نامحدودي ميدانستند که در همه کشورهاي اسالمي
حکومت ميکرد و باور داشتند امام نميتواند با تعداد
کم ياران خود در برابر قدرت او مقابله کند .اين افراد
با چنين تفکري جزو انسانهاي نخبه و خردمند زمان

اگربعدازعاشوراودرهرمقطعزماني،چنينحرکتهاييشکلبگيردبهطورقطع
بهپيروزيمنجرم يشود.درعصرمااينمسئلهنيزباپيروزيانقالبتج ربهشد
امام حسين(ع) براي قيام خود به نکته مهمي توجه داشت .ايشان با علم به اينکه
خود و يارانش در اين راه به شهادت م يرسند ،به ميدان رفت اما اين کشته شدن را
بهدليلياريرساندنبهدينپذيرفتواينکاربهمثابهغلبهخونبرشمشيراست
عظمت نهضت عاشورا و استمرار آن گفت :قرآن بهطور
قاطعميفرمايددرمقابلطاغوتوستمگرايستادگيکنيد
که ما نيز از شما حمايت ميکنيم .آيه شريفه « َقات ِ ُلو ُه ْم
يُ َع ِّذب ْ ُه ُم هَّ ُ
نص ْر ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم َويَشْ فِ
الل ب َِأيْدِي ُك ْم َويُخْ ِزه ِْم َويَ ُ
ِينبيانميکندآياپنداشتهايدكهبهخود
ور َق ْو ٍم ُّم ْؤ ِمن َ
ُص ُد َ
واگذار ميشويد و خداوند كسانى را كه از ميان شما جهاد
كرده و غير از خدا و فرستاده او و مؤمنان ،محرم اسرارى
نگرفتهاند معلوم نميدارد و خدا به آنچه انجام ميدهيد
آگاه است ».اين وعده قطعي است که قرآن ما را به آن
بشارت ميدهد و در قيام عاشورا نيز آشکار شد.

خود محسوب ميشدند و بارها به امام حسين(ع) براي
جلوگيري از بروز جنگ هشدار داده و مبارزه امام را
مصلحت نميدانستند.
نايبرئيسمجلسخبرگانرهبريافزود:امامحسين(ع)
براي قيام خود به نکته مهمي توجه داشت .ايشان با علم
به اينکه خود و يارانش در اين راه به شهادت ميرسند،
به ميدان رفت اما اين کشته شدن را به دليل ياري
رساندن به دين پذيرفت و اين کار به مثابه غلبه خون بر
شمشير است .امام حسين(ع) اين معنا را دريافته بود
اما ديگران به اين معنا دست نيافته بودند .او بر اساس

"آگهي مزايده عمومي شماره  98-06-104مورخ " 98/6/17

جدول (اطالعات ملک مورد مزايده) :
پالک ثبتي  /شماره ورقه ملک

نشاني محل وقوع مل مورد مزايده

پالک ثبتي :صفر فرعي از  778اصلي
شماره ورقه مالکيت 652383 :
الف 94

سيستان و بلوچستان،شهرستان چابهار ،بلوار امام خميني و محدود به
خيابان هاي شمال بلوار امام خميني ،شرق خيابان خيام ،جنوب خيابان معلم
و غرب خيابان ابن سينا

کاربري

متراژ
عرصه

اعيان

17445

6902

تجاري -مسکوني

قيمت پايه ريال
2/200/000/000/000

***توضيحات:
ملک مورد مزايده شامل .1:ساختمان موتورخانه و پست برق.2کلينيک تخصصي سينا در دوطبقه به مساحت  1400متر مربع.3ساختمان بيمارستان قديم به مساحت  2620مترمربع .4ساختمان انتقال خون به مساحت
 152متر مربع .5مطب پزشکان به مساحت  600متر مربع .6ساختمان کتابخانه در دو طبقه به مساحت  800متر مربع  .7ساختمان شعبه بانک رفاه به مساحت  240متر مربع .8ساختمان انبار ،منزل مسکوني و سرايداري
به مساحت  680متر مربع  .9پانسيون هاي پزشکي به مساحت  410متر مربع ميباشد.
* شش دانگ عرصه و اعيان ملک مشروحه طبق جدول فوق که داراي اصالحي (در صورت تعريض گذر) و با وضع موجود بصورت مزايده عمومي يک مرحله اي به واجدين شرايط واگذار مي گردد لذا مسئوليت و هزينه
تثبيت پهنه و تغيير کاربري بعهده برنده مزايده مي باشد و سند بصورت قطعي منتقل ميگردد.ضمنا بازديد از ملک و تکميل فرم الحاقيه الزامي است.
** كليه استعالمات مربوطه در خصوص وضعيت ملك و موقعيت ملك بر عهده خريدار بوده و متذکر ميگردد تمامي هزينه ها ازجمله پرداخت کليه ماليات هاي ناشي از نقل و انتقال،عوارض شهرداري،پرداخت هزينه
ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي(اعم از حق ثبت و حق تحرير )بر عهده خريدار مي باشد همچنين انجام امور اداري بمنظور اخذ مفاصا حساب هاي الزم جهت انتقال رسمي مورد معامله بر عهده برنده مزايده بوده که اين
موضوع با تهيه برگه نمايندگي به برنده مزايده از سوي فروشنده انجام خواهد شد و نيز هزينه کارشناسي کارشناسان رسمي دادگستري و هزينه هاي درج آگهي روزنامه هاي رسمي کشوري و استاني بر عهده برنده
مزايده مي باشد .در ادامه تاکيد ميگردد هرگونه پيگيري و مسئوليت در ارتباط با رفع معارض بعهده برنده مزايده بوده و برنده مزايده با ارائه پاکات پيشنهادي(شرکت در مزايده) اقرار مينمايد تمامي شرايط مزايده را
پذيرفته و در اين خصوص هرگونه ادعا و شکايت را از خود سلب اعالم مينمايد***.پرداخت هزينه آگهي تجديد مزايده در روزنامه هاي کثيراالنتشار برعهده برنده مزايده مي باشد***.به دليل غيرقابل برداشت
بودن شماره حساب اعالمي(جهت خريد اسناد)به هيچ وجه هزينه مذکور قابل استرداد نمي باشد.
ساير اطالعات و جزييات شرايط مزايده در اسناد مزايده درج گرديده است و متقاضيان ميبايست جهت شرکت در مزايده نسبت به خريد و دريافت اسناد اقدام نمايند .شماره تماس جهت کسب اطالعات بيشتر:
 09151470037 – 05437213891جناب آقاي واضعه
تاريخ انتشار98/6/17 :
خ ش98/6/17 :

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر

عکس نوشت

سيد سعيدرضا رضوي/مهر

نذري دادن براي امام حسين (ع) بهخصوص در ايام محرم از کارهاي پسنديده و توصيهشده
است؛ اما برخالف مراس م هيئتهاي بزرگ که ممکن است براي پذيرايي از عزاداران نياز به هزينه
بااليي داشته باشند ،روضههاي خانگي درنهايت سادگي و کمخرجي برگزار ميشوند .پاي ثابت
اين مراسمها پذيرايي با چاي است که به «چاي روضه» معروف است .ميزبان در صورت تمايل
از نذريهاي ديگري هم براي مهمانانش استفاده ميکند ،اما قانون نانوشته روضههاي خانگي
ميگويد که همين چاي پربرکت هم براي پذيرايي کفايت ميکند.

آگهي شركت در مناقصه عمومي نوبت اول (يكمرحلهاي)
ديوارسازي رودخانه ساحلي و مسيلها در محدوده شهري چمنسلطان
پلسازي در محدوده شهري چمنسلطان
آسفالت در محدوده شهري چمنسلطان
جدولگذاري در محدوده شهري چمنسلطان

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر

***توجه :نظر به احتمال تمديد فروش اسناد مزايده لطف ًا به منظور دريافت اسناد مناقصه به وب سايت دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر به آدرس  www.irshums.ac.irمراجعه نماييد.
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشت درماني ايرانشهر در نظر دارد شش دانگ عرصه و اعيان ملک واقع چابهار را طبق جدول ذيل داراي اصالحي (در صورت تعريض گذر) با وضع موجود بصورت مزايده عمومي
يک مرحله اي به واجدين شرايط شرکت در مزايده واگذار نمايد.همچنين مسئوليت و هزينه تثبيت پهنه و تغيير کاربري بعهده خريدار مي باشد و سند بصورت قطعي منتقل ميگردد .بازديد از ملک و تکميل فرم الحاقيه
الزامي است .لذا متقاضيان واجد شرايط مي توانند ازتاريخ درج تجديد آگهي مزايده جهت دريافت اسناد مزايده به سايت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر به آدرسwww.irshums.ac.ir
و نيز با مراجعه به پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات و مزايده به آدرس الکترونيکي  https://iets.mporg.irمراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند .ضمنا متقاضيان جهت خريد اسناد ميبايست مبلغ 1/000/000
ريال به حروف يک ميليون ريال به صورت جداگانه به شماره حساب  2138532636001به نام درآمد وجوه اختصاصي درماني غيرقابل برداشت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر نزد بانک
رفاه شعبه مرکزي ايرانشهر واريز نموده و يک نسخه از اصل فيش واريزي را به همراه ساير اسناد مزايده (در پاکت الف) اعاده نمايند.
*متقاضيان ميبايست تضمين سپرده شرکت در مزايده به مبلغ  110/000/000/000ريال به حروف  :يکصد و ده ميليارد ريال بصورت واريز نقدي يا اعاده تضمين بانکي شرکت در مزايده با اعتبار سه ماهه ( در صورت اعالم
کارفرما قابل تمديد براي  3ماه ديگر ) مورد قبول کارفرما که ذينفع دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر باشد را به حساب شماره  66352800نزد بانک رفاه شعبه خاتم االنبياء(ص) ايرانشهر
تهيه و در پاکت الف قرار دهد.
* مهلت و محل فروش اسناد  :از تاريخ  98/6/17لغايت  98/6/30که ميبايست به صورت غير حضوري به نشاني الکترونيکي "جهت دريافت اسناد مزايده" به سايت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
ايرانشهر  www.irshums.ac.irيا پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات و مزايده به آدرس الکترونيکي  https://iets.mporg.irمراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند((بديهي است متقاضيان شرکت در مزايده
جهت حصول اطمينان ،پس از تمديد،تجديد و تغيير در مفاد اسناد ،ميباست آخرين نسخه ويرايش شده که در آدرس هاي الکترونيکي مذکور متعاقبا اعالم و بارگزاري خواهد شد را دريافت نمايند،فلذا در اين خصوص
هرگونه ادعا مبني بر عدم اطالع مسموع و قابل اجابت نخواهد بود))
*(محل وقوع ملک) مهلت و محل بازديد از ملک مورد مزايده :از ساعت  8:00صبح مورخ  98/6/23لغايت  98/6/27حداکثر تا ساعت  14:00ظهر به نشاني :سيستان و بلوچستان – شهرستان چابهار – بلوار امام
خميني محدود به خيابان هاي شمالي بلوار امام خميني  ،شرق خيابان خيام  ،جنوب خيابان معلم و غرب خيابان ابن سينا.
* جلسه توجيحي و محل پاسخ به سواالت متقاضيان  :مورخ  98/6/31راس ساعت  12:00ظهر به نشاني سيستان و بلوچستان – شهرستان ايرانشهر – بلوار امام خميني-نبش خيابان امام خميني  – 46دانشگاه علوم
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر (دفتر مديريت پشتيباني دانشگاه)
*مهلت دريافت پيشنهادات(مهلت اعاده پاکات)  :از تاريخ  98/6/31لغايت حداکثر تا ساعت  15:00مورخ  98/7/13به نشاني  :سيستان و بلوچستان – شهرستان ايرانشهر – بلوار امام خميني – نبش امام خميني
 – 46دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر – به دبيرخانه حراست دانشگاه تحويل و در قبال آن رسيد اخذ نمايند.
** تاکيد ميگردد صرفا از ساعت  8:00صبح لغايت ساعت  15:00جهت اعاده پاکات پيشنهادي ميبايست در( مهلت مقرر ) روزهاي اداري به غير از پنجشنبه ها و ايام تعطيل اقدام نمايند.
*جلسه بازگشايي پاکات مزايده  :راس ساعت  10:00صبح مورخ  98/7/14به نشاني  :سيستان و بلوچستان – شهرستان ايرانشهر – بلوار امام خميني – نبش امام خميني  – 46دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
درماني ايرانشهر – دفتر مديريت پشتيباني .
* مدت اعتبار پيشنهادات  3 :ماه به استثناء ايام تعطيل.
***متذکر مي گردد در صورت وصول يا اعالم دستور مقتضي از سوي مراجع ذي صالح و قانوني يا احتمال تغيير در مفاد اسناد يا اطالعيه،اصالحيه،تمديد،تجديد و غيره ...که جزء الينفک شرايط مزايده مي باشد،
متقاضيان واجدالشرايط شرکت در مزايده ميبايست جهت اطالع از هرگونه تغيير در روند  ،آگهي و اسناد مزايده نسبت به مراجعه به سايت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر به نشاني الکترونيکي
 http://www.irshums.ac.irاز تاريخ درج آگهي تجديد مزايده مذکور تا آخرين روز مهلت فروش اسناد مزايده جهت آگاهي از آخرين تغييرات اقدام نمايند.بديهي است در اين خصوص متقاضيان شرکت در مزايده
و (شرکت کنندگان با ارائه پاکات پيشنهادي) هرگونه ادعا را از خود سلب اعالم مي نمايند و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص بر عهده نخواهد داشت.

وعده قرآن و با تکيه بر آن قيام کرده و عده کمي با ايشان
همراهي کردند.
موحدي کرماني با مقايسه قيام عاشورا و انقالب اسالمي
گفت :اگر بعد از عاشورا و در هر مقطع زماني ،چنين
حرکتهايي شکل بگيرد به طور قطع به پيروزي منجر
ميشود .در عصر ما اين مسئله نيز با پيروزي انقالب
تجربه شد .امام خميني(ره) همچون امام حسين(ع)
قيام کرد زيرا به وعدههاي قرآن مطمئن بود در حالي
که خوشبختانه مردم نيز از امام تبعيت کردند و انقالب
به پيروزي رسيد بهطوريکه آمريکا که حامي اصلي
شاه محسوب ميشد نيز نتوانست هيچ اقدامي در جهت
جلوگيري از پيروزي انقالب انجام دهد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد :بعد از
پيروزي انقالب تا ماداميکه از تفکر و فرمايشات امام
خميني(ره) تبعيت صورت ميگرفت ،شاهد موفقيت
و پيروزي در عرصههاي مختلف بوديم .بعد از ايشان،
مقام معظم رهبري نيز با همان قاطعيت و روش راه امام
خميني(ره) را در پيش گرفتند اما در اين دوران برخي
افراد غربزده سخن قرآن ،امام خميني(ره) و مقام
معظم رهبري را باور ندارند و به کمکهاي غرب بهويژه
آمريکا چشم دوختهاند .هرچند که اين افراد نميتوانند
به اهداف خود دست پيدا کنند.
رئيس جامعه روحانيت مبارز با تأکيد بر اينکه پيروزي
اسالم بر کفر شروط خاصي را ميطلبد ،افزود :بايد
سنتهاي الهي و اخالق اسالمي در اين مسير مراعات
شود .امام حسين(ع) قبل از ورود به کربال در ميان راه
به اصحاب خود فرمودند «هر چه ميتوانيد با خود آب
برداريد زيرا مهمان خواهيم داشت ».منظور امام از
مهمان لشگر حر بود که بسيار تشنه بودند .اين کار
ايشان نشان دهنده اخالق اسالمي است که امام در
جريان نهضت خود رعايت کردند .موحدي کرماني با
اشاره به اينکه همه سنن ديني و الهي در جريان قيام
عاشورا از سوي امام حسين(ع) رعايت شد ،گفت :ما
اگر امروز به دنبال پيروزي در برابر دشمن خود هستيم
عالوه بر مقاومت و ايستادگي بايد باور داشته باشيم که
قدرتمنديمودشمندربرابرمادرموضعضعفقراردارد
و اين ضعف نيز امروز بر همه آشکار شده است .ضمن
اينکه بايد سنتهاي الهي مراعات شود و يکي از اين
سنتها ،مستحکم کردن کشور است .به همين علت
مقام معظم رهبري نيز فرمودهاند «اميد خود را از بيگانه
قطع کنيد و خود را از درون تقويت کنيد».
وي در پايان سخنانش اظهار اميدواري کرد که با توجه
به همه مشکالت در عصر حاضر ،امت اسالمي با راه امام
حسين(ع) بيشتر آشنا شوند و مردم کشور بتوانند در از
بين بردن ريشههاي ظلم موفق باشند.

 ۱۷شهريور  ۱۳۵۷نقطه عطفي در تاريخ انقالب بود؛ چرا که چنين کشتاري تنها در  ۱۵سال قبل
سابقه داشت و راه ادامه مماشات و گفت و گو با رژيم پهلوي را به دليل منش خصمانه خود بست.
حضرت امام نيز روز هجدهم شهريور ماه با ارسال پيامي به ملت ايران ضمن ابراز همدردي با ملت،
کشتار وحشيانه را محکوم كردند و دولت آشتي ملي را دولتي تحميلي و غيرقانوني اعالم داشتند.
براي يادآوري آن قيام تاريخي ،خاطره اي از رهبر معظم انقالب از  ۱۷شهريور را تقديم شما
مي کنيم.
«از روز هفدهم شهريور سال  ۱۳۵۷خاطرهاي در ذهن دارم .قبل از آنکه اين حادث ه خونبار در تهران
اتفاق بيفتد ،سياست رژيم ستمشاهي به دنبال اين بود که مبارزان و به تبع آن ملت ايران را به تندرو و
کندرو ،افراطي و معتدل تقسيم کند .اين ،نکت ه خيلي قابل توجهي است که امروز مثل آيينهاي ،هم ه
عبرت ها را به ما درس مي دهد .کسي که روزنامههاي آن وقت و اظهارات مسئوالن رژيم ستمشاهي
را مطالعه مي کرد ،مي فهميد که اين ها مي خواهند کساني را که در مقابل آنها هستند و مبارزه مي
کنند ،از هم جدا کنند .عدهاي را که طرفداران و عالقهمندان مخلص امام بودند و راه امام را علنا اظهار
مي کردند ،به عنوان تندرو و افراطي و متعصب معرفي مي کردند .در مقابل اينها هم ،بعضي از کساني
را که عالقهمند به مبارزه بودند ،ولي خيلي جدي در آن راه نبودند ،يا جدي بودند ،ولي دستگاه آنطور
خيال مي کرد اينها جديتي ندارند ،به عنوان افرادي که معتدل اند و با اينها مي شود مذاکره و صحبت
کرد ،معرفي مي کردند .من در آن روز اين احساس خطر را کردم .آن زمان من در جيرفت تبعيد بودم.
شايد روز چهاردهم يا پانزدهم شهريور بود .به يکي از آقايان معروف که در قم بود ،نامهاي نوشتم و اين
سياسترژيمرابرايآنآقاتشريحکردموگفتماينهابااينتدبي ِرخباثتآميزميخواهندبهانهايبراي
سخت گيري بر مخلصان و عشاق امام بزرگوار به دست آورند و شما را بدون اينکه خودتان بخواهيد،
در مقابل آنها قرار دهند .اين نامه را نوشته بودم؛ اما هنوز نفرستاده بودم .روز شنبه هجدهم شهريور
بود که راديو و روزنامهها ،خبر کشتار هفدهم شهريور را پخش کردند .فرداي آن روز ،ما در جيرفت
از اين قضيه مطلع شديم .من برداشتم در حاشي ه آن نامه براي آن آقا نوشتم که« :باش تا صبح
دولتش بدمد ،کاين هنوز از نتايج سحر است ».آن نامه را به وسيل ه مسافر ،براي آن آقاي محترم
فرستادم .آنها شروع کردند سخت گيري ها را عليه مبارزان و انقالبيون حقيقي راه انداختن که
نمونهاش کشتار هفدهم شهريور بود».

شهرداريچمنسلطاندرنظرداردبهاستنادموافقتنامههايشرحعملياتطرحهايتملكداراييهايسرمايهايبهشماره286836مورخ98/5/20وشماره286/61مورخ98/05/20
و شماره  286876مورخ  98/05/20سازمان مديريت و برنامهريزي استان لرستان پروژههاي مشروحه ذيل را به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.
مشخصات پروژه:
رديف

مبلغ اوليه  -ريال

پروژه:

كد طرح

1

ديوارهسازي رودخانه ساحلي و مسيلها در محدوده شهري چمنسلطان

330ل1502001

6/000/000/000

2

پلسازي در محدوده شهري چمنسلطان

154ل1502004

4/000/000/000

3

آسفالت در محدوده شهري چمنسلطان

154ل1502004

3/000/000/000

4

جدولگذاري و كانال سيلبر در محدوده شهري چمنسلطان

449ل1503002

1/000/000/000

ميزان سپرده  -ريال

مبلغ خريد اسناد  -ريال

رتبه مورد نياز

100/000/000

1/000/000

 5ابنيه

70/000/000

1/000/000

 5ابنيه

60/000/000

1/000/000

 5راه و باند

50/000/000

1/000/000

 5ابنيه

شرايط مناقصه:
متقاضيان ميتوانند از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت از تاريخ  98/6/17لغايت  98/6/21نسبت به خريد اسناد و تا تاريخ  98/6/31پيشنهادات خود را در سامانه بارگذاري
نمايند.
 -1شركتكنندگان در مناقصه ،اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه ،الك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه را در پاكت (الف) و گواهي تاييد صالحيت معتبر
و اساسنامه و رزومه كاري و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ( ESHصالحيت ايمني پيمانكاري) و ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات
و ماشينآالت مرتبط همراه با اسناد مالكيت در پاكت را در پاكت (ب) و پيشنهاد قيمت را در (پاكت ج) قرار دهند و هر سه مورد را در مهلت قانوني ثبت سامانه تداركات الكترونيك دولت
نمايند .درج شماره تلفن در اسناد الزامي ميباشد.
 -2محل اعتبار اين پروژهها از محل اعتبارات ماده  10مديريت بحران سال ( 1398به صورت اوراق و اسناد خزانه براساس تخصيص و سياستهاي پولي دولت) پيشبيني شده است.
 -3تضمين حسن انجام كار به ميزان  %10از مبلغ كل قرارداد ميباشد.
 -4متقاضيان ميبايست مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به يكي از صورتهاي زير  -1واريز به حساب شهرداري چمنسلطان به شماره حساب  889605391نزد بانك كشاورزي شعبه
چمنسلطان  -2ضمانتنامه بانكي  -3چك تضمينشده بانكي ،واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.
 -5مهلت نهايي قبول پيشنهادات از تاريخ درج آگهي تا پايان مهلت مقرر مطابق زمان تعيين شده در سامانه تداركات الكترونيك دولت ميباشد.
 -6به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپردههاي مخدوش و فاقد رسيد خريد اسناد و سپردههاي شركت در مناقصه كمتر از ميزان مقرر و
چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
 -8با توجه به كوتاه بودن فصل عمراني در شهر چمنسلطان و لزوم اجراي هرچه سريعتر پروژهها قبل از شروع فصل بارندگي در صورت به حدنصاب رسيدن تعداد مناقصهگران در اين
مرحله اسناد بارگذاريشده بازگشايي خواهد شد.
 -9كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد.
 -10برنده مناقصه ميبايست  %10از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعالمي شهرداري واريز نمايد.
-11برندهمناقصهميبايستظرفمدت 48ساعتپسازاعالمبهواحدامورقراردادهاجهتانجامسايرمراحلوتنظيمقراردادمراجعهنمايد.درغيراينصورتسپردهآنبهنفعشهرداري
ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد ميگردد .در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط ميگردد .همين شرايط براي نفر سوم نيز اعمال خواهد شد.
 -12مبلغ خريد اسناد ميبايست به حساب شماره  889605391شهرداري چمنسلطان نزد بانك كشاورزي شعبه چمنسلطان واريز گردد و اسناد از طريق سامانه تداركات خريداري گردد.
 -13شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري ميباشد.
 -14اين آگهي از طريق روزنامههاي كثيراالنتشار و سامانه تداركات الكترونيك دولت قابل مشاهده ميباشد.
 -15كليه متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند در تاريخهاي مندرج در اين آگهي جهت اطالعات بيشتر به نشاني استان لرستان  -شهر چمنسلطان  -امور قراردادها مراجعه و يا با
شماره 066-43365200تماس حاصل نمايند.
 -16تاريخ نهايي قبول پيشنهادات (در سامانه)  98/6/31ميباشد.
 -17تاريخ بازگشايي پيشنهادات  98/7/1ساعت  10صبح ميباشد.
تاريخ انتشار98/6/17 :
خ ش98/6/17 :


علي جعفري  -شهردار چمنسلطان

دعوت از مالكين محترم دهكده ييالقي
گلسار واقع در قريه تايبكال كالردشت
(نوبت سوم)
با توجه به اينكه هيات امناء شهرك فوق پس از واگذاري قطعات در سال
 1380شهرك را به حال خود رها نمودهاند و هيات مديرهاي انتخاب نشده
است لذا از مالكين محترم دعوت ميشود راس ساعت  4بعدازظهر روز
جمعه  1398/6/29جهت تشكيل مجمع و تعيين هيات مديره در دفتر
شهرك گلسار واقع در حسنكيف كالردشت جنب ساختمان اداره دارايي
حضور به هم رسانند.
تاريخ انتشار98/6/17 :
خ ش98/6/17 :

محمدطاهر نقشبندي

