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سردار کارگ ر:

خواسته رهبري نه اغراق و نه تحريف
در روايت دفاع مقدس است
رئيس ستاد راهيان نور کشور گفت :خواسته رهبري نه اغراق و نه تحريف
در روايت دفاع مقدس است.به گزارش خبرنگار مهر ،سردار بهمن کارگر
در آيين روز ملي راهيان نور در اردوگاه شهيد باکري خرمشهر با اشاره
به ديدار جمعي از جوانان و نوجوانان کاروانهاي راهيان نور با مقام
معظم رهبري اظهار کرد :مقام معظم رهبري در ديدار با راهيان نور
تأکيد کردند که در جريان دفاع مقدس نبايد اغراق و تحريف ايجاد
شود و بزرگنمايي را نپذيرفتند چرا که خود دفاع مقدس به اندازه کافي
بزرگ هست که بدون نياز به بزرگنمايي تأثيرگذار باشد.وي از تبيين
اهداف اصلي تحميل جنگ از سوي رژيم بعث به ايران بهعنوان يکي
ديگر از تأکيدات رهبري ياد کرد و گفت :درخواست مقام معظم رهبري
اين بود که هدف اصلي جنگ هشتساله عراق که براندازي انقالب است
معرفي شود و اين حقيقت بيان شود که دليل اين جنگ ،ايستادن در
مقابل عظمت انقالب اسالمي ايران بوده است چرا که منافع بسياري
را به خطر انداخته بود.وي با بيان اينکه ،نسل جوان امروز بهتر از نسل
دوران دفاع است نيز از جمله بيانات رهبري در اين نشست صميمانه
با نوجوان و جوانان بوده است ،افزود :مقام معظم رهبري فرمودند نسل
جوان امروز قادر به ايستادن در مقابل استکبار هستند و حقيقت هم
چيزي به جز اين نيست چرا که در حال حاضر ،دشمن با استفاده از
ابزارهاي خود ،تهاجم فرهنگي گستردهاي را براي ترويج فرهنگ غرب
دنبال ميکند اما مدافعان حرم نشان دادند که نسل امروز هم توفيقاتي
براي مقابله با استکبار جهاني دارند.کارگر به کسب توانمنديها و اقتدار
امروز کشور اشاره کرد و نامگذاري شعار امسال راهيان نور را برگرفته از
بيانات رهبري اعالم کرد و گفت :در دوران دفاع مقدس ،ايران سيمخاردار
را هم وارد ميکرد اما امروز نيازمند هيچ کشوري نيست و حتي الگويي
براي کشورهاي ديگر هم هست و دليل اينکه شعار سال راهيان نور را
«ما توانستيم» نامگذاري شد ،اين است که رهبر معظم انقالب فرمودند:
«آمريکا خواست و نتوانست و ما خواستيم و توانستيم».

آي تاهلل نوريهمداني:

جهاد ،پاککننده زمين از ظلم
و بي بندوباري است
يکي از مراجع عظام تقليد گفت :جهاد ،پاککننده زمين از ظلم و
بي بندوباري است.به گزارش خبرگزاري تسنيم از قم ،آيتاهلل حسين
نوريهمداني در ديدار سردار هاشمي مديرکل بنياد شهيد امور ايثارگران
استان قم با اشاره به اينکه شهدا مدال افتخار را از خداوند کسب کردهاند،
اظهار داشت :شهيد و شهادت يکي از مسائل مهم اسالم است که بايد
به آن توجه ويژهاي شود.وي با بيان اينکه شهدا از شهادت خود و
معاملهاي که با خداوند انجام دادهاند راضي و خشنود هستند ،افزود:
خداوند در قرآن کريم شهدا را زنده ميخواند از اينرو شهدا زندهاند
بنابراين معامله با خداوند سودآور است.مرجع تقليد شيعيان جنگ و
جهاد را داراي تفاوتهايي دانست و تصريح کرد :اگر فردي ميخواهد
معناي جنگ را بداند بايد به شاهنامه فردوسي رجوع کند اما براي
دانستن معناي جهاد بايد به قرآن ،حديث و روايات رجوع کرد.وي
ايمان و اخالص را يکي از نشانههاي جهاد خواند و خاطرنشان کرد:
ايمان و اخالص از اهميت بااليي برخوردار است بهنوعي که بدون
داشتن ايمان و اخالص نميتوان در جهاد حضور داشت.آيتاهلل نوري
همداني به نتيجههاي جهاد در راه خداوند اشاره و ابراز کرد :علم،
ملک و ارزشهاي ديني که براي به دست آوردن آن بايد جهاد کرد
ازجمله نتايج مهم و اساسي جهاد در راه خداوند است.وي با اشاره به
اينکه وجود فساد دليل عدم جهاد است ،بيان کرد :اگر جهاد وجود
نداشته باشد ظلم ،فساد و بيبندوباري تمام زمين را فرا خواهد گرفت
بنابراين حاکم شدن ظلم و فساد بر روي زمينبرخالف نظام اسالمي
و خواستههاي خداوند است.
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عضو کابينه دولت نهم گفت :رفتارهاي احمدينژاد تنها مورد حمايت يک قبيله اندک است.سيد
مهدي هاشمي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم با بيان اينکه ،گذشت زمان موجب
شناخت بيشتر افراد و مسئولين براي مردم ميشود ،گفت :وقتي کسي از عدالت صحبت ميکند،
گذشت زمان ميتواند ثابت کند که او آيا عدالت را براي همه ميخواهد يا تنها براي قبيله خودش.
وي با يادآوري اينکه ،آقاي احمدينژاد هشت سال نفر دوم کشور و نفر اول دستگاه اجرايي کشور
بوده است ،تصريح کرد :انتظار حداقلي مردم اين است که ايشان قانون ،مقررات و ضوابط کشور و
نظام را بشناسند؛ اگر مفاسدي که ايشان امروز از آن سخن ميگويد در گذشته نيز بوده و ايشان
سکوت کرده که نشانه خيانت است و اما اگر اين مفاسد براي مقطع کنوني است پس الزم است ايشان
مستند سخن گفته و بر اساس قانون عمل کند چرا که آقاي احمدينژاد مجري قانون بوده و بايد بهتر
از ديگران قانون را بداند.هاشمي ،با ابراز اينکه قبيلهگرايي با عدالت همخواني ندارد ،گفت :البته قوه
قضائيه بايد با رفع اشکاالت ،اين قوه را از هرگونه ايجاد شبهه تطهير کند اما وجود اشکاالت احتمالي

عضو کابينه دولت نهم:

رفتارهاي احمدينژاد
تنها مورد حمايت
يک قبيله اندک است
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جمالي:

انگليس حمله به سفارت را جبران نکند
کاهش سطح روابط را دنبال ميکنيم
دبير کميسيون امنيت ملي مجلس گفت :انگليس
حمله به سفارت را جبران نکند ،کاهش سطح روابط را
دنبال ميکنيم.محمدجواد جمالي در گفتگو با خبرنگار
مهر ،با اشاره به تحرکات اخير فرقه شيرازيها و حمله
آنها به سفارت کشورمان در لندن ،اظهار داشت :اگر
با دقت نگاه کنيم ،در روزها و هفتههاي اخير ،حلقه
جديدي از اقدامات عليه جمهوري اسالمي در حال
شکل گرفتن است.وي در توضيح اين مسئله گفت:
از جمله اين اقدامات ،کنفرانس چهارجانبه اعراب در
روزهاي گذشته بوده است که جمهوري اسالمي را
محکوم کردند ،همچنين ديدار مقامات آمريکايي و
صهيونيستي و اتخاذ مواضع عليه ايران و بعد سفر
بن سلمان به لندن بوده که در آنجا ،ايران ،ترکيه
و سوريه را محور شرارت توصيف کرد و متأسفانه
عليرغم اينکه خون از چنگال او ميچکد ،استقبال
خوبي از طرف دولت انگلستان از وي شد و خانم
ترزا مي و جانسون وزير خارجه انگليس هم به خوبي
از او استقبال کردند.دبير کميسيون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان
کرد :جالب است که در اين ديدارها هيچ اشارهاي هم

به جنايات عربستان سعودي در يمن نشد و حتي
با صراحت اعالم کردند که ما حق را به عربستان
ميدهيم؛ به طوري که گويا يمن به عربستان حمله
ي افزود :پيش از اين اقدامات هم
کرده است!جمال 
قطعنامهاي درباره موضوع يمن و از طرف انگلستان
عليه ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شد
که البته با وتوي روسيه مواجه شد.وي اظهار داشت:
به نظر ميآيد همه اين اقدامات براي دوشيدن بيشتر
عربستان سعودي و مقامات آن انجام ميشود؛ همانطور
که ترامپ هم صدها ميليارد دالر اسلحه به سعوديها
فروخته است که به نظر ميرسد يک مسابقه ميان
آنها در جريان است.دبير کميسيون امنيت ملي و
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي با بيان
اينکه اينها چشمان خود را روي جنايات ضدبشري
عربستان سعودي بستهاند ،ادامه داد :در چنين
شرايطي ،براي خوشامد بيشتر به وليعهد سعودي،
اين ماجرا را توسط گروهي مانند فرقه شيرازيها
که از طرف دولت انگلستان حمايت ميشود و بين
مذاهب اسالمي تفرقهافکني ميکند ،رقم زدند.جمالي
با بيان اينکه اقدام فرقه شيرازيها در حمله به سفارت

روحاني :استيضاح ،حق نمايندگان است

کشورمان برخالف کنوانسيونهاي بينالمللي بوده،
تأکيد کرد :حتماً دولت انگلستان بايد هم مسئوليت
اين حادثه را بپذيرد و هم آن را جبران کند و اگر
جبران نکند ،ما نمايندگان مجلس خواستار کاهش
سطح روابط سياسي با دولت انگليس خواهيم بود.
وي درباره علت حمايت علني مالي و رسانهاي دولت
انگليس از جريان شيعه انگليسي (فرقه شيرازيها)
اظهار داشت :به نظر ميرسد دولت انگليس معموالً
براي ايجاد چنين فرقههايي مخفيکاري ميکند،

اما پس از شبکهسازي مخفيانه ،به صورت علني از
چنين فرقههايي حمايت ميکند.عضو هيئت رئيسه
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با
بيان اينکه انگلستان در ايجاد فرقه و مذهب در دنيا
واقعاً بينظير است؛ همچنان که بهائيت و وهابيت
را ايجاد و تقويت کرد تصريح کرد :به نظر ميرسد
تحرکات فرقه شيرازيها به عنوان يک تفکر باطل
ادامه خواهد داشت و البته همچنان با حمايت دولت
انگليس همراه خواهد بود.

روسري بر سر چوب کردن ،مقابله با قرآن است

استاد حوزه علميه گفت :روسري بر سر چوب کردن  ،مقابله با قرآن
است.به گزارش خبرگزاري تسنيم از قم ،آيتاهلل عبداهلل جواديآملي
در ديدار اعضاي شوراي حوزه علميه استان مازندران با تأکيد بر جديت
هر چه بيشتر در مباحث علمي و آموزشي حوزههاي علميه اظهار کرد:
اينچنين نباشد که حوزههاي ما دچار تعطيالت بيشازاندازه باشد ،حوزه
حتماً بايد حوزه  12ماهه باشد و در مناطقي که به دليل گرماي هوا
يا شرايط بد آب و هوايي اين امکان وجود ندارد دورههاي کوتاهمدت
و مباحثات علمي جريان داشته باشد.وي ادامه داد :بسياري از بزرگان
آثار برجسته خود را در همين تابستانهاي گرم و ايام تعطيلي حوزه
نوشتهاند ،يعني لحظهاي از علم و تحقيق غافل نميشدند ،همچنين
بسياري از همين بزرگان اين سلوک اخالقي و اعتقادي را داشتند که
در تمام صفحات جزواتي که مينوشتند ذکر «بسماهلل» يا نام ائمه
عليهالسالم را مينوشتند ،اين روحيهها بايد در حوزهها زنده بماند و
ترويج شود.مرجع تقليد شيعيان در بخش ديگري از سخنان خود ابراز
کرد :همانطور که سلسله انبياء ،هرکدام با يک معجزه خاص مبعوث
شدند ،علما که وارث انبياء هستند نيز هر يک بهمقتضاي نيازهاي جامعه
خود به طرح بحث ميپردازند.آيتاهلل جوادي آملي تصريح کرد :معجزه
انبياء با شرايط زمانه آنها سازگار بود ،مانند معجزات حضرت موسي که
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آي تاهلل جواديآملي:

نوبت اول

متناسب با رواج داشتن سحر و جادو در دوران ايشان بود و يا معجزات
حضرت عيسي که به دليل مطرح بودن علم پزشکي در دوران ايشان
متناسب با همين مسائل بود .درنتيجه بايد توجه داشته باشيم که نيازهاي
جامعه امروز ما متفاوت است؛ اآلن با فضاي حقيقي و نه مجازي روبهرو
هستيم! چراکه «سيم» حقيقت نيست که «بيسيم» بشود مجاز ،هر جا
فکر و انديشه جابجا و منتقل شود آنجا فضاي حقيقي است ،درنتيجه
در چنين فضايي بايد يک حرف قابل داشته باشيم! چون خداوند بشر
َ
ور َها
را مانند يک لوح نانوشته خلق نکرده است بلکه بشر « َفأل ْ َه َم َها ُف ُج َ
َوتَ ْق َوا َها» است؛ ما بايد تالش و کوشش مان در حوزه و دانشگاه اين
باشد که مهماني به درون خود دعوت کنيم که با صاحبخانه يعني
فطرت ما سازگار باشد ،اينگونه نه بيراهه ميرويم و نه راه را بر کسي
ميبنديم ،که اميدواريم حوزهها به اين سمت حرکت کنند.وي با تأکيد
بر اهميت مسئله مديريت در حوزههاي علميه اذعان کرد :حوزه علميه
نجف عالوه بر برکت وجود مضجع مقدس حضرت امير عليهالسالم،
تحت مديريت سيد مرتضي به اين جايگاه رسيد که شيخ انصاريها را
تربيت کند ،بر شما الزم است که استعدادها را شناسايي کنيد و پرورش
دهيد ،ما وظيفهداريم آن طلبهاي را که استعداد راقي دارد نگذاريم از
حوزه خارج شود و به کارهاي ديگري غير از علم مشغول گردد.آيتاهلل

جوادي آملي در بخش پاياني سخنان خود به موضوع حجاب و مباحث
پيرامون آن بهويژه در روزهاي اخير اشاره کرد و بيان داشت :آنکه
روسري خود را بر سر چوب کرده است نميداند دارد با آيه « َول ْ َيضْ ِرب ْ َن
بِخُ ُم ِره َِّن َعلَى ُج ُيوب ِ ِه َّن» مقابله ميکند ،اگر ما امر به معروف و نهي از
منکر کنيم قطعاً بيحجابي از بين خواهد رفت و همه علما نيز گفتهاند
که نهي از منکر چهار مرحله دارد ،دو مرحله وظيفه مردم است و دو
مرحله وظيفه حکومت؛ مرحله اول انزجار قلبي است ،مرحله دوم قول
يا فعل ظاهري است ،يعني فرد بيحجاب با همين چشمغره و نگاه
بيتفاوت ما مواجه شود ،اگر چنين فردي با بياعتنايي و نگاه تحقيرآميز
ما مواجه شود خود را جمع ميکند.استاد برجسته حوزه علميه قم ادامه
داد :مراحل بعدي امر به معروف و نهي از منکر ،وظيفه حکومت است
که اگر مردم دو مرحله اول را انجام دهند اص ً
ال کار به دو مرحله ديگر
و ورود حکومت به موضوع نميرسد.وي تأکيد کرد :بدانيم که دشمن
همواره در کمين است ،ما اآلن در ميدان مين هستيم و به برکت قرآن
و اهلبيت عليهمالسالم محفوظيم ،وظيفه همه ما نسبت به اسالم اين
است که طبق اين حديث پيامبر رفتار کنيم که «االسالم يعلو و ال
يعلي عليه» ،اين جمله به داعيه انشاء القاشده است ،يعني بکوشيد تا
اسالم را باال نگهداريد.

رئيس جمهور کشورمان با اشاره به استيضاح سه وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ،راه و
شهرسازي و جهاد کشاورزي ،آن را حق نمايندگان و فرصتي براي تبيين خدمات دولت
دانست.به گزارش خبرگزاري مهر ،حجت االسالم حسن روحاني ضمن اعالم حمايت
و پشتيباني قاطع دولت از هر سه وزير ،وزراي استيضاح شده را به ارائه توضيحات
دقيق و روشن از خدمات خود توصيه و مردم را در کنار نمايندگان ،مخاطبان اين
سخنان ذکر کرد و آگاهي مردم از خدمات دولت و دستگاه هاي مورد استيضاح را
مورد تأکيد قرار داد.رئيس جمهور با يادآوري اينکه نمايندگان مجلس  6ماه قبل
به همين وزرا رأي اعتماد داده اند ،اين مدت را زمان کمي براي ترديد در اعتماد به
آنها دانسته و اظهار اميدواري کرد که اين استيضاح باز هم با رأي اعتماد نمايندگان
به وزراي مورد نظر همراه باشد.روحاني در ادامه ،با اشاره به خدمات آقاي آخوندي
در حوزه هاي راه آهن ،جاده ،خدمات هوايي ،توسعه بنادر ،مسکن و شهرسازي
در خالل دولت يازدهم و نيز در مدت کوتاه دولت دوازدهم ،آنها را علي رغم همه
محدوديت ها درخور اعتنا دانست و از وزير راه و شهرسازي خواست تا درخصوص
اين خدمات به نمايندگان و مردم شريف توضيح دهد.رئيس جمهور همچنين از آقاي
حجتي وزير جهاد کشاورزي خواست تا گزارشي در خصوص خدمات اين وزارتخانه
در افزايش توليد گندم ،شکر ،روغن ،کلزا ،بهبود تراز تجاري واردات و صادرات مواد
غذايي ،تأمين مواد غذايي ،نيل به خودکفايي ،صادرات محصوالت کشاورزي ،پرورش
ماهي در دريا ،توسعه کشت گلخانه اي و ترويج الگوهاي نوين کشت براي نمايندگان
و مردم ارائه کند.روحاني به آقاي ربيعي وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي نيز توصيه
کرد که درباره توسعه خدمات بيمه بويژه در اقشار ضعيف و محروم ،بهبود وضعيت
کارگران ،ساماندهي صندوق هاي بازنشستگي ،افزايش خدمات رفاهي بويژه در سطح
دهک هاي درآمدي پايين ،کودکان بي سرپرست و زنان سرپرست خانوار ،معلوالن
و ارتقاي تأمين اجتماعي و همينطور طرح هاي نوين اشتغا ل بويژه طرح اشتغال
در مناطق روستايي که در ماه هاي نخست آن هستيم ،با نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي و مردم ايران سخن بگويد.

بروجردي :مسئوالن امنيتي ،حادثه سفارت
ايران در لندن را پيشبيني کرده بودند

رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس گفت :مسئوالن امنيتي حادثه سفارت ايران در لندن
را پيشبيني کرده بودند.به گزارش خبرگزاري مهر ،عالءالدين بروجردي در خصوص حمله
به سفارتخانه جمهوري اسالمي ايران در لندن ،اظهار داشت :مسئوليت تعرض امنيتي به
سفارت جمهوري اسالمي ايران در لندن ،قطعا بر عهده دولت انگليس است.وي بيان کرد :با
وجود تذکرهاي متعدد چند ماه گذشته مسئوالن سفارتخانه ايران در لندن به مقامات وزارت
خارجه انگليس ،مبني بر اينکه ضرورت دارد که در مقابل سفارت ايران پليس مستقر باشد،
ولي مقامات انگليسي اعالم کرده بودند که ما امنيت را حفظ مي کنيم و نگران نباشيد.رئيس
کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه مقامات ايراني اين هشدار را
داده و درخواست خود را مطرح کرده بودند ولي انگليسيها اعالم کرده بودند نيازي نيست،
افزود :مسئوالن امنيتي سفارتخانه ايران در لندن پيش بيني کرده بودند که ممکن است
چنين اتفاقي رخ بدهد.بروجردي ادامه داد :اين جمله در کنار اين حرکت ضد انقالبي که
منجر به اهانت به پرچم جمهوري اسالمي ايران شد ،خروجياش را ميتوان به نوعي موافقت
دولت انگليس با کار اين افراد دانست.

آگهي مناقصه عمومي

نوبت دوم

(فراخوان ارزيابي كيفي)

بصورت دومرحلهاي
()96/25

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه حفاري چاه آب آشاميدني روستاي امامزاده
ابوالحسن از توابع شهرستان ري به عمق  162متر با لولههاي جدار  16و  12اينچ و ضخامت  6و  8ميلي متر به روش ضربهاي از محل اعتبارات
عمراني صندوق توسعه ملي 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 مي باشد.
برآورد پايه  2/534/092/600 :ريال مي باشد.
لذا از واجدين شرايط دعوت بعمل مي آيد تا ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  1396/12/26جهت دريافت اسناد از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمايند.
مهلت بررسي  ،تكميل و ارائه مدارك ارزيابي كيفي تا ساعت  9صبح روز سهشنبه مورخ  1397/1/14بر اساس 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 دعوت بعمل
مي آيد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ بعهده برنده مناقصه مي باشد.
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نيز دليل نميشود که آقاي احمدينژاد براي دفاع از قبيله اندک و چندنفره خود ،دستگاه قضائي
را زير سؤال ببرد .بهنظرم ،زمان آن رسيده که رسانهها براي روشنگري بيشتر اقدام کنند و اعضاي
کابينه دولت نهم و دهم براي دفاع از عملکرد نيروهاي انقالبي و البته اقدامات و رفتارهاي غلط آقاي
احمدينژاد روشنگري و شفافسازي کرده و پرچمدار اين عرصه باشند .وي گفت :متأسفم از اينکه
آقاي احمدينژاد امروز با رفتارهاي غلط آب به آسياب دشمن ميريزد و رفتارهايش موجب تضعيف
نظام و از بين بردن خدماتش ميشود؛ واقعاً جاي تأسف دارد فردي که هشت سال رئيس قوه مجريه
بوده امروز حرفهايي ميزند که نشانگر ناآشنايي او به الفباي قانون است.وي با اعالم اينکه ،کابينه
دولت نهم و دهم با رفتارهاي امروز احمدينژاد موافق نيستند و تنها برخي اطرافيان که اندک هستند،
او را همراهي ميکنند ،تأکيد کرد :البته انتقاد از رفتار احمدينژاد بهمعناي تأييد عملکرد دولت فعلي
يا برخي ديگر از مسئولين نيست و نبايد اينگونه تلقي شود که انتقاد از احمدينژاد بهمعناي همراهي
با دولت فعلي است چراکه اشکاالت دولت فعلي کمتر از دولت سابق نيست.
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