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مذا کرات موشکی
خط قرمز حا کمیتی است

انتقاد الریجانی ازبگومگوهایمالیخولیایی
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ایجاد
یاس عمومی استراتژی دشمنان این ملت است،
گفت :ملــت ایــران بــا حضــور در راهپیمایی  ۲۲بهمــن پیام
روشــنی به رفتار ســبک آمریکاییها داد؛ البته آمریکاییها
بیآبروتــر از آن هســتند کــه بــرای ملــت ایــران غمگســاری
شــیادانه کنند .به گزارش ایســنا ،علی الریجانی در ابتدای
جلســه علنــی دوشــنبه مجلــس اظهــار کــرد :الزم اســت از
ملت بــزرگ ایــران که روز گذشــته بــا حضور خویــش حرکتی
عظیــم ،پرصالبــت و اســتثنایی را رقــم زدنــد سپاســگزاری
کنیــم .وی افــزود :حرکــت مــردم حکایــت از هوشــمندی،
وقتشناســی و دقــت نظــر در شــرایط انقــاب داشــت .در
شــرایطی کــه غوغاســاالران هفتههاســت کــه در تخریــب
انقالب ســرمایهگذاری کردند تا ملت را از بازشناسی انقالب
و دســتاوردهای آن منصرف کنند ،ملت بزرگــوار ،متمدن و

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت :انقالب
اســامی ایران گفتمان رایج در مناســبات
جهانــی کــه مبتنــی بــر اربــاب رعیتــی ،نوکرمابانــه و
گفتوگویی که حاصل آن کاپیتوالسیون بود را تغییر
داد .به گزارش ایســنا ،امیر خلبان حسن شاه صفی
در دیدار با وابستگان نظامی کشورهای خارجی که
بــه مناســبت روز نیــروی هوایــی برگــزار شــد ،افزود:
نیــروی هوا یــی ار تــش کــه بیشــترین وابســتگی
تجهیزاتــی و تخصصــی را بــه ایــاالت متحــده و نظام
مستشار محور داشت و به لحاظ برخورداری از سطح
رفاه اجتماعی از طبقات باالی جامعه محسوب می
شد ،نقش موثری در سرعت بخشیدن به پایان این
گفتمــان بــا شــتاب دادن بــه رونــد پیــروزی انقالب
اسالمی داشــت .شــاه صفی اظهار کرد :در تحوالت
اخیر غرب آسیا ،آمریکا ،بعضی کشورهای منطقه را
به عنوان نایب جیره خوار خود انتخاب کرده و سعی
دارد از این طریق ،جمهوری اســامی ایران را تحت
فشــار قــرار دهــد .ایــن امــر باعــث شــده تــا در دوره
رئیسجمهوری جدید آمریکا در حالی که منطقه در
جنگهای نیابتی ،فرقهای و نیز مبارزه با گروههای
تکفیــری -تروریســتی درگیر اســت ،کشــورهایی که
تسلیحات آمریکایی را انباشته بودند ،با استفاده از
آن ســاحها و همچنیــن در خواســت خرید بیشــتر،
منجر بــه ایجاد جهــش اقتصادی بــرای پیمانکاران
صنایــع نظامــی آمریــکا در دوران کســری بودجــه
پنتا گون شوند؛ به طوری که چشم اندازی تاسف بار
و تیره از رقابــت تســلیحاتی جدید در منطقــه را رقم
زد هانــد .شــاه صفــی گـــفت :در چـنـــین شــرایطی
مســئولین آمر یــکای جنایتـکـــار و برخــی از هــم
پیمانانــش و البته حـــا کمان نوکیس ـهای که حیات
سیاســی خــود را در برخــورداری از حمایــت البــی
صهیونیســتی_ آمریکایی میبینند ،بــا هدف ایجاد
محدودیــت و نظــارت بــر فعالیتهــا و بــرد موشــکی
ایــران ،ســخن از مذا کــرات در خصــوص توانمندی
موشــکی ایران کــه یک خــط قرمــز حا کمیتــی برای
کشورمان و مربوط به بقا و امنیت ملی کشور است به
میان میآورند که جای تامل دارد .وی گفت :جنگ
افروزی و تروریســم که قرار بود ضمن امنیت ســازی
برای رژیم جعلی صهیونیســتی ،منافع اســتعماری
آمریــکا و غــرب را محقــق کند ،بــا هزینههــای صدها
میلیارد دالری ،نه تنها به شکست منتهی شده بلکه
محور مقاومت را قدرتمند تــر و نفوذ منطقهای آن را
به عنوان بازیگر اصلی و تعریف کننــده قواعد جدید
بازی ،گسترش داده است .شاه صفی گفت :باید باور
داشــته باشــیم که تروریســم در هرشــکل و نوعی که
باشــد درد مشــترک بشــر اســت کــه جهــان را ناامــن
میکنــد و مبارزه با تروریســم نیــز به عــزم جهانی نیاز
دارد و با شعار و ائتالفهای دروغین نمیتوان با این
تهدید جهانی مبارزه کرد.
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ریش ـهدار ما یک باره آنان را غافلگیر کرد و
اصالت انقــاب خود را مجددا بــه رخ آنها
کشــید .این ســرمایه بزرگی بــرای صیانت
از امنیت و شتاب در آبادانی کشور است.
رئیس مجلس شــورای اســامی در ادامه
با بیان نــکات مهمی که باید مــورد توجه
قرار گیــرد ،افــزود :از همــه صاحبنظران
سیاســی ،احــزاب و رســانهها خواهــش
میکنیم این دستاورد ملی را مجددا دستاویز کشمکشها
و قیل و قالهای سیاســی قــرار ندهند .ماهیــت اصلی این
حرکــت ،وحــدت همه بــود .ایــن ســرمایه را بــا آرا ،نظــرات و
امکانات رســانهای خــود صــرف همگرایی و وفــاق کنید که
برای توســعه شــتابان کشــور در جهت حل مشــکالت امروز
ضــرورت دارد .الریجانــی تا کیــد کــرد :از آنجــا کــه دشــمنان

این ملت اســتراتژی یاس عمومی را دنبال
میکنند ،باید از همت عالی ملت در جهت
وفاق ملی بهره گرفت .ماجراهای غمانگیز
اختالفافکنی و بگو مگوهای مالیخولیایی
روح و روان عمومی جامعه را آزرده کرده؛ لذا
باید از این واقعه ارزشمند استفاده درست
و عملیاتی کرد .وی با تا کید بر اینکه حضور
حماســی ملــت در  22بهمــن دســتوراتی را
برای مسئوالن صادر کرد ،توضیح داد :مسئوالن باید وقت
خود را به نحو مطلوب صرف حل مشکالت اقتصادی کشور
کنند؛ چون آسیب اصلی کشــور در این حوزه اســت لذا باید
از امور فرعــی گذشــته و از فرصتها برای خدمــت صادقانه
بهره گرفت .استراتژی درست در این شرایط گذشت از امور
جانبــی و نگاه مســئلهمحور اســت که بایــد همه قــوا در این

جهت فعاالنه مشــارکت کنند .الریجانی ادامه داد :سرعت
در حل مسائل ضرورت حال کشور است .قطعا وا گذاری امور
به آینده یا رفتار گذر عادی در زمــان باعث غفلت از دریافت
درســت پیام حرکت ملی مــردم میشــود .در همیــن رابطه
الزم است کمیسیونهای مختلف مجلس از دستگاههای
اجرایی مطالبه برنامه زمانبندی شده برای حل مسائل را
داشته باشند .در هنگام بررسی بودجه نیز تا آنجا که ممکن
است باید به حل مشکالت اصلی با نگاه عمیقتر توجه کرد.
ویهمچنینخاطرنشان کرد:علیالقاعدهآمریکاییهاباید
معنای حضور فرا گیر مــردم را درک کرده باشــند .ملت پیام
روشنی به رفتار ســبک و ســخنان یاوه آنها داد؛ یعنی اجازه
دخالت در امور ایران را به هیچ کس نمیدهند .ا گر اختالف
و مشــکلی داریم در خانواده بزرگ و پرظرفیت ایــران با اراده
ملت آن را حل میکنیم.
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رئیس قوه قضائیه:

دادستانهابا استداللحقوقیبهحقوقعامهرسیدگی کنند

رئیـس قـوه قضائیـه بـا تکیـد بـر لـزوم
جدیـت هرچـه بیشـتر دادسـتان هـا در
احیـای حقـوق عامـه گفـت :ایـن موضـوع در نـص
قانـون اساسـی و قوانین عـادی وجـود دارد و گرچه
ممکـن اسـت مفهـوم حقـوق عامـه واجـد ابهاماتی
باشـد؛ امـا مصادیـق مشـخصی مـی تـوان ذکـر کرد
کـه دادسـتان هـا بایـد بـرای احیـای ایـن مصادیـق
تالش کنند .
رئیس قوه قضائیه روز دوشــنبه در جلسه مسئوالن
عالی قضایی ،با اشــاره به ورود دادســتان قزوین به
موضوع اخذ عوارض از مردم در آزادراه ،خاطرنشان
کــرد :مــن گرچــه در ابتــدا مخالــف بــودم و هنــوز هم
گزارش طرفهای مقابل را دریافت نکردهام؛ اما پس
از مشــاهده مســتندات ارســالی از ناحیه دادســتان
قزوین متوجه شــدم قرائن بســیاری وجــود دارد که
وی با استدالل و مبنا پیش رفته و در مقابل عوارضی
که برخی شــرکت هــا بــدون اســتناد قانونــی از مردم
دریافت می کردند ،اقدام کرده است.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی قــوه قضائیــه،
آیــت اهلل صــادق آملــی الریجانــی تصریح کــرد :همه
دادســتان ها باید به همین شــکل یعنی نــه صرفا با
اســتفاده از اقتــدار و جایگاه خــود بلکه با اســتدالل
قضایی و مبنای حقوقی باید بــه موضوعات مربوط
به حقوق عامه ورود پیدا کنند .رئیس قوه قضائیه در

بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد :باید خدمات
انقالب به مردم تبیین شود.
در طول ســال هــای پــس از پیــروزی انقالب اســامی ،
دولــت هایــی بــا گرایــش هــای گونا گــون و اشــتباهات
مختلف سکان اجرایی کشور را در دست داشته اند که
با وجود انتقاداتی که به سیاست ها یا عملکرد هرکدام
از آنهــا وجود داشــته اســت؛ امــا خدمــات عظیمی هم
داشتهاند .آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به اقدامات
عمرانی گســترده در چهار دهه اخیر و خدمات رســانی
بــه نقــاط مختلف کشــور یــادآور شــد :بــرق رســانی ها،

آبرســانی ها ،گازرســانی ها ،توســعه خطوط ارتباطی
و راههای مواصالتی و احداث ســدها به همــراه هزاران
خدمــت دیگر ،بــا تالش دولــت ها تحقــق یافتــه و البته
از ســرمایه هــای خــود مــردم بوده اســت ،لــذا منتــی بر
مردم نیســت؛ اما باید نیمه پــر لیوان هم دیده شــود و
انصــاف و عقل اقتضا مــی کند کــه حقایــق را آنگونه که
هســت ببینیم .رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی
تبعیضها همچنان در خدمات رسانی به مردم کشور
وجود دارد ،خاطرنشان کرد :ما وجود فساد یا مشکالت
معیشــتی را انــکار نمــی کنیــم؛ امــا قیــاس منصفانــه با

بسیاری از کشورها نشان می دهد که وضع کشور ما
آنچنان نیست که دشمنان وانمود میکنند؛ گرچه
باید (وجود مشــکالت) همواره در مقابل چشــمان
مسئوالن باشد و به آنان گوشزد شود .آیت اهلل آملی
الریجانی با بیان اینکه نباید واقعیات را بپوشــانیم،
بر لــزوم قضاوت هــای منصفانــه تا کید کــرد و گفت:
نه ادعای وضــع ایدهآل و نــه ادعای نفــی خدمات؛
هیچکدام صحیح نیست.
این شــیوه قضــاوت منصفانه نیســت .مشــکالت و
خدمات باید در کنار یکدیگر دیده شــوند و از سوی
دیگر ضمن مبــارزه منطقی با فســاد بایــد در مقابل
تالش برای ایجاد جو بی اعتمادی از ســوی دشمن
ایســتادگی کــرد .مبــارزه بــا فســاد نیــز وظیفــه همه
قــوا و دســتگاه هاســت و نبایــد اجــازه داد که فســاد
شکل بگیرد.
رســیدگی بــه پرونــده هــای مفاســد وظیفــه ذاتــی
دســتگاه قضایی اســت؛ اما می بینیم کــه گاه وقتی
قــوه قضائیه به ایــن قبیل پرونــده هــا ورود می کند
انگ سیاســی کاری می خورد؛ در حالــی که وظیفه
ما رســیدگی و صــدور حکــم اســت .رئیس دســتگاه
قضا در بخشی از ســخنانش راهپیمایی ملت ایران
در سالروز پیروزی انقالب اســامی را باشکوه ،مثال
زدنــی و چشــمگیر توصیف کــرد و گفت :ایــن حضور
عظیــم بــرای همــه جهانیــان در ایــن برهــه خــاص
شگفتی آفرید .

سیاست

خودکشی سیدامامی
در حال بررسی است

ســخنگوی قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه
خودکشی سیدامامی در حال بررسی است
تا ببینیم چگونه اتفاق افتاده است ،درباره بازداشت
تعدادی از فعاالن محیط زیســت گفت :اینکه برای
چه کسانی و به چه میزانی اتهامشان اثبات میشود
باید تــا پایان بررســیها و دادگاه صبر کرد .محســنی
اژهای در گفتوگو با ایلنا ،درباره بازداشت تعدادی
از فعــاالن محیط زیســت و ادعای خودکشــی ســید
کاووس سیدامامی ،اســتاد دانشگاه و فعال محیط
زیســت گفــت :افــرادی بــه اتهــام دادن اطالعــات
طبقهبندی شده و از مرا کز حساس به سرویسهای
اطالعاتی بیگانه از جمله رژیم صیهونیستی و آمریکا
درروزهای گذشتهدستگیر
شــده و بعضــی از آنهــا در
بازداشتهستند.معاون
اول قوه قضائیه در پاسخ
بــه ایــن ســوال کــه علت
قوه قضائیه
درگذشــت ســیدکاووس
از طریق
ســیدامامی چــه بــوده
دبیرخانه یا
است ،اظهار داشت :من
از طرق دیگر،
هــم شــنید هام ایشــان
خودکشــی کردهانــد؛ اما اطالعات کامل
هنوز از جزئیات آن اطالع
را به شورای
ندارم .محسنی اژهای در
عالی امنیت
پاسخ به این سوال که با
ملی داده
تـوجـــه بــه خـودکــشـــی
است
سیدکاووس سیدامامی
و دو نفــر دیگــر در زمــان
اعتراضات ،موجب ایجاد ســوال برای مردم و ایجاد
این شــبهه شــده اســت کــه چــرا ســازمان زندانها
مراقبتی نســبت به بازداشتشــدگان ندارد.آیا قوه
قضائیــه برنامــهای برای رســیدگی بــه ایــن تقصیر از
سوی ســازمان زندانها دارد ،تصریح کرد :مراقبت
میشــود؛ اما ایــن موضوع اخیــر نیز در حال بررســی
اســت که ببینیم چگونه اتفاق افتاده است .وی در
پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با بازداشتهای
اخیر کــه در اعتراضات صــورت گرفت ،قــوه قضائیه
گزارشــی را بــه نهادهای باالدســتی ماننــد رهبری یا
شــورای عالی امنیت ملی داده اســت ،خاطرنشــان
کرد :قوه قضائیه از طریق دبیرخانــه یا از طرق دیگر،
اطالعات کامل را به شــورای عالی امنیت ملی داده
است.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
شــرکت عمــران شــهر جد یــد فوالد شــهر در نظــر دارد مناقصــات عمو مــی ز یــر را از طر یــق ســامانه
تــدارک الکترونیکــی دو لــت بر گــزار نما یــد .کلیــه مرا حــل بر گــزاری مناقصــه تــا ارا یــه پیشــنهاد
مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irا نجام خواهد شــد والزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در ســامانه مذکور و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه
محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  96/11/24می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

جلســه مجمع عمومی فوق العاده نوبت ســوم شــرکت تعاونی مســکن کارکنان آموزش و پرورش زرین شهر راس ســاعت  16روز یکشــنبه مورخ  1396/12/06در
محل سالن اجتماعات مجتمع جام جم فرهنگیان به آدرس زرین شــهر  -خیابان کارگر  -روبروی شرکت گاز تشــکیل می گردد .لذا از کلیه اعضا دعوت می شود
با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل  /نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
دستور جلسه:
تغییر موادی از اساسنامه شرکت تعاونی
عیدی محمدقمی  -رییس هیات مدیره

ردیف

1

مبلغ برآورد (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار (ریال)

شماره و تاریخ
مناقصه

تهیهمصالحو
اجرای زیرسازی
و آسفالت معابر
/96/8224ص
اصلی و فرعی و
96/11/17
ترمیم ترانشه ها
در شهر جدید
فوالدشهر

 17,097,472,720ریال
براساس فهرست بهای
راه ،باند فرودگاه و راه آهن
سال 96با احتساب کلیه
ضرایبمتعلقهومبلغ
تجهیز و برچیدن کارگاه به
صورت مقطوع

 854,873,636ریال

تهیهمصالحو
تکمیلمسجد
ومجموعه
مذهبیمرکز
برزن دوم
شهر جدید
فوالدشهر

 13,206,408,499ریال
براساس فهرست بهای
بهای ابنیه ،تاسیسات
برقی و مکانیکی سال96
با احتساب کلیه ضرایب
متعلقهومبلغتجهیزو
برچیدن کارگاه به صورت
مقطوع

 660,320,424ریال

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش زرین شهر راس ساعت  16روز یکشنبه مورخ  1396/12/06در محل سالن اجتماعات
مجتمع مسکونی جام جم به آدرس زرین شهر  -خیابان کارگر  -روبروی شرکت گاز تشکیل می گردد .لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه
عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل  /نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
دستور جلسه:
گزارش هیات مدیره و بازرس بازرسان
طرح و تصویب صورت های مالی سال  1394/12/29و 1395/12/30
ارایه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی
تصویب پاداش هیات مدیره منتهی به سال مالی 1394
انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس  /بازرسان

تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی
داوطلبان تصدی سمت های هیات مدیره و بازرسی به موجب ماده ( )2دستورالعمل نحوه
نظارت بر انتخابات تعاونی ها موظفنــد حدا کثر ظرف یک هفته از انتشــار آ گهی دعوت ،فرم
داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.

عیدی محمدقمی  -رییس هیات مدیره

آگهی مزایده نوبت دوم

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شــماره /255ش/مورخ  96/10/4شورای اسالمی شهر در نظر دارد 2
پال ک زمین از اراضی کارگاهی را با مشخصات ذیل و با قیمت پایه کارشناسی بفروش برساند:
ردیف

شماره پال ک

نوع کاربری

متراژ

قیمت پایه کارشناسی

1

12

کارگاهی

180/48

3/000/000

2

13

کارگاهی

109/03

3/300/000

لذا کلیه متقاضیان حدا کثر تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه مورخ  96/12/2فرصــت دارند جهت دریافت اطالعات
بیشتر به سایت شهرداری  www.sh-sedehlenjan.irو اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه
نمایند.
حسین ناظم الرعایا  -شهردار سده لنجان

2

/96/8226ص
96/11/17

موضوع
مناقصه

گواهینامه
صالحیت

نحوه پرداخت و نوع سپرده شرکت در فرآیند
ارجاع کار

داشتن حداقل
پایه پنج در گرایش
راه و ترابری از
سازمان برنامه و
بودجه (سازمان
مدیریت و برنامه
ریزی سابق)

نحوهپرداخت :پرداختحداقلشصتدرصد
از مبالغ ناخالــص صورت وضعیت هــای تایید
شدهاز طریقتهاتربااراضیوواحدهایموجود
با کاربری مختلف در شــهر جدید فوالدشهر به
قیمــت کارشناســی روز و پرداخــت ما بقــی یا به
صورت نقدی و یــا ازطریق اوراق یا اســناد خزانه
اسالمی در صورت تخصیص صورت می گیرد.
نوعتضمین:
 -1ضمانــت نامــه بانکــی و یــا ضمانــت نامــه
هــای صــادره از ســوی موسســات اعتبــاری
غیــر بانکــی کــه دارای مجــوز فعالیــت از ســوی
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران
هســتند ،در وجــه شــرکت عمــران شــهر جدیــد
فوالدشــهر دارای حداقــل اعتبــار ســه مــاه
 -2فیــش واریــزی بــه حســاب شــماره
 2173690205004ســیبا بانک ملی به نام تمرکز
وجوهسپردهشرکتعمرانشهرجدیدفوالدشهر

داشتن حداقل
پایه پنج در هر دو
گرایش ساختمان
و ابنیه و تاسیسات
و تجهیزات از
سازمان برنامه و
بودجه (سازمان
مدیریت و برنامه
ریزی سابق)

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از روز سه شنبه مورخ  96/11/24تا روز دوشنبه 96/11/30
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  14:30روز شنبه مورخ 96/12/12
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  13:00روز یکشنبه مورخ 96/12/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه
پا کت ها:
فوالدشهر ،بلوار ولی عصر ،میدان ولی عصر ،کدپستی  ،8491741111صندوق پستی 84915-167
تلفن03152630161-5 :
دور نویس03152624181 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر م الف140139 :

