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«رسالت» مطالبات بحق مردم خوزستان را بررسی کرد

لزوم توجه به دیپلماسی دفاعی
در دولت سیزدهم
3

گزارش «رسالت» از بازار خریدوفروش تلفن همراه

گرانی،موبایلرا
ازدسترس
پ
رو
ن
ده
خارجکرد!

سردارسناییراد:

اعتراضاتبحق
مردمخوزستان
بایدشنیدهشود

پیام رهبر معظم انقالب

سرمقاله

آزگار زمان گذشت تا ثابت شود «اقلیم خوزستان و خورشید خطر خندش» آزمایش
خود را با سربلندی پس داده است ،اما پس از گذشت چهار دهه از آن روزهای «خون» و
«خمپاره»اینسؤالمطرحمیشود کهآیامسئوالناز آزمایشخدمتبهسرزمین«آب

ظهر روز دوشنبه  ۳۱شهریور ۱۳۵۹؛ دقیقتر بگویم  ۴۰سال و  ۹ماه و  ۲۹روز پیش،
سرزمینبهقولمهدیاخوانثالث«،جواهرشرمگین،چون کیمیا،
خوزستاناین
ِ
از خا کزرخیزش»،در معرضیک«آزمایشعظیمخونبار الهی»واقعشد.هشتسال

وآفتاب»سربلندبیرونآمدهاند؟پاسخهرایراندوستمنصفیحتمامنفیاست.رنج
و محنت و مشقت مردم خوزستان که این روزها بیشازپیش خودی نشان داده است،
ی گذارد اال اینکه چاره عاجل شود.
جایی برای توجیه و توضیح و دلیلتراشی نم 
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چرامخاطبانبازهم
شبکهسهرابهعنوان
شبکهمنتخببرگزیدند؟
12

جاسوسی تلآویو از روزنامهنگاران غربی

دستمریزادصهیونیستها
به اروپاییها!
9
مسلم ،اسماعیلی است
برای یگانه معمار حقیقی کعبه

اولینقربانی
معرفتحسین

10

سفر و دورهمی به استقبال مرگ رفتن است

12

فلسفه حج ،تعطیلبردار نیست
ادامه از همین صفحه
ُ
حرم ش���دن ،عضویت در اجتماع بزرگ مس���لمین بدون
دو .روح و باطن م ِ
ُ
توجهبهدستهبندیهاومرزهایقومیونژادیاست کههرچندشایدبعد
جسمی آن بنا به شرایط ،شدنی نباشد ،اما حقیقت آن از مسلمات دین و
توحید است .آرمانهای مشترک و غیرقابل تغییر ،دلهای مسلمانان را
گرد هم میآورد و ا گر همه در حریم یک حرم و زائر یک معبدیم ،دیگر مهم
نیست که آنجا هستیم یا نیستیم که ُبعد منزل نبود در سفر روحانی.
س���ه.یک���یاز ابع���اداساس���یوبلک���همهمترین ُبعدحج،وجهسیاس���یآن
اس���ت .به فرموده امام خمینی (ره) اس�ل�ام همهاش سیاس���ت و همهاش
مبارزهاس���ت.حاجیش���دنبدونتعظیمش���عائرسیاس���یاسالم،ناقص
وبلک���هبیمعناس���ت.حاج���یخان���هخ���دا،بای���ددر دل،برزب���انودر عمل
مدافع مظلومان و مس���تضعفان عالم باش���د که نتیجه طبیعی و ذاتی آن،
بغض و غضب نسبت به مستکبران است .معیار دقیق سنجش مسلمانی

یکایکمسلمانان،اجتماعاتوحکومتهایآنها،رابطهآنانبامسئله
فلس���طین ،مظلومیت یمن ،جنایات متعدد در افغانس���تان و عامل تمام
ای���نجنای���اتیعن���یآمری���کاوفرزندنامش���روعشدر منطقهم���ایعنیرژیم
صهیونیستی است.
ی گویدجمهوریاس�ل�امیحرماستو
چهار.ا گرحاجقاس���مس���لیمانیم 
آس���یبآن،ضربهبهتمامدنیایاس�ل�اماس���ت،ازاینروست کهجمهوری
اسالمیبارزترینومصممتریندستگاهسیاسیدنیادرپشتیبانیازهمین
آرمانه���اواه���دافاس���ت.وظیف���هتاریخیما،نمایشاینواقعیتاس���ت
کهبازگش���تبهاس�ل�امنابمحمدی،اس�ل�امحامیمس���تضعفین،اسالم
ن کنندهمعنویتوآرامشوآزادگیو
استکبارس���تیزواس�ل�اممستقل،تأمی 
رفاه در هر دو ُبعد اخروی و دنیوی زندگی است .ما هرچند پای این آرمان
هزینه دادهایم ،اما باید اثبات کنیم که بهترین و بلکه تنها راه ایستادن بر
قله سعادت ،ایستادن بر همین آرمانهاست .این روح حج است.

تجدید آ گهی مناقصه عمومی
نوبت اول (یك مرحله ای)

جمهوری اسالمی ایران

وزارت كشور – استانداری خوزستان
شهرداری دزفول
منطقه دو

شهرداری دزفول در نظر دارد تا پروژه حراست فیزیكی از اما كن و تاسیسات واقع در حوزه خدماتی منطقه دو شهرداری را از طریق مناقصه به پیمانكار واجد شرایط وا گذار
نماید .لذا از شركتهای واجد شرایط كه دارای گواهی صالحیت كار و طرح طبقه بندی مشاغل از اداره كار و تعاون و رفاه اجتماعی و گواهی بهداشت ایمنی از اداره كار ()HSE
دعوت به عمل می آید پس از درج این آ گهی جهت خرید اسناد مناقصه و یا كسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری مركزی مراجعه نمایند.
 برآورد پروژه بالغ بر  60/000/000/000می باشد كه از ردیف اعتباری  120216خدمات اداری تامین اعتبار گردیده است كه تا  25درصد قابل افزایش و یا كاهش می باشد. مدت زمان اجرای عملیات به مدت یكسال خورشیدی می باشد. فروش اسناد مناقصه از مورخ  1400/4/29لغایت مورخ  1400/5/14می باشد آخرین مهلت تحویل پا كات و اسناد شركت در مناقصه ،ساعت  12مورخ  1400/5/16می باشد. تاریخ بازگشایی پا كات ساعت  10روز یكشنبه مورخ 1400/5/17در محل اداره مركزی شهرداری دزفول می باشد. وجه الضمانت شركت در مناقصه  5 :درصد كل مبلغ برآورد كه طی یك فقره ضمانت نامه بانكی معتبر با اعتبار سه ماهه در وجه شهرداری دزفول یا به صورت واریز نقدیبه حساب  02118043088279106020نزد بانك انصار شعبه ولیعصر (عج) یا بلوكه وجه فوق در یكی از مناطق سه گانه شهرداری جهت تضمین شركت در مناقصه الزامی می
باشد.
 حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی اختیاری است. شركت كنندگان محترم در مناقصه می بایست اوراق و اسناد مناقصه را در سه پا كت مجزا (پا كات الف ،ب ،ج) ،پا کت الف)ضمانت نامه شركت در مناقصه معتبر بدون قیدو شرط و مطابق مبلغ خواسته شده یا فیش واریزی  ،پا كت ب) سوابق ،اساسنامه و رزومه كاری و گواهی تائید صالحیت كار و ایمنی شركت ،آخرین تغییرات شركت و گواهی
طرح طبقه بندی مشاغل  ،پا كت ج) برگ پیشنهاد قیمت ( ،برگ مناقصه) به صورت الك و مهر شده در زمان معین شده تحویل دبیرخانه شهرداری مركزی نموده و رسید
دریافت نمایند  ،توضیح اینكه اساسنامه شركت با قید آخرین تغییرات ارائه گردد.
 در زمان انعقاد قرارداد برنده مناقصه می بایست به عنوان تضمین انجام تعهدات یك فقره ضمانت نامه معتبر بانكی به میزان  %10سقف مبلغ پیمان برای مدت یك سالارائه نماید.
 برندگان اول تا سوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. خرید اسناد مناقصه  :از طریق واریز نقدی به مبلغ  500/000ریال به حساب  0105918744006نزد بانك ملی به نام شهرداری منطقه دو امكان پذیر می باشد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.ی گردد.
 هزینه دو نوبت چاپ آ گهی به عهده برنده مناقصه می باشد و به هنگام عقد قرارداد از پیمانكار اخذ م  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مناقصه ارائه می گردد. آدرس مناقصه گزار  :شهرداری دزفول – خیابان فرمانداری – تلفن 42420511 -13تاریخ انتشار 1400/4/29
خ ش 1400/4/29

رضا سیدمحمودی – مدیر منطقه دو شهرداری دزفول

آ گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
با ارزیابی کیفی ( به روش فشرده) شماره 1400/4
م الف - 1487شناسه آ گهی 1166427

(خرید  10دستگاه دیزل ژنراتور سیار كانوپی )

نو بت دوم
صفحه2

عکس :ایرنا  /احسان فضلی اوسانلو

آژیرقرمزکرونا

پیامروز گذشتهمقاممعظمرهبریبهمناسبت
حج،منشورمقاومتنهضتجهانیاسالماست.
تبیینچندساحتازابعادمتعدداینپیام،نیاز
امروز ماست و راهگشا خواهد بود.
یک.پیامی کهمعموال خطاببه کنگرهعظیم
حجصادرمیشد،آنهمدرشرایطتعطیلیاین
عمل عبادی و دس����تور اس��ل�امی ،نش����ان از این
حقیقتبلندداشت کههرچندظاهرومناسک
ب����هاقتض����ایزمانوبهطور موقتقابلتعطیل
و تعویقاند ،اما روح حج که متشکل از مسائل
متعددیچونهمبستگیمسلمینوایستادگی
در برابرمستکبرانعالمواموراتمعنویاست،
در هیچ وضعیت و شرایطی قابلچشمپوشی و
تعطیلی نیست.
گر در یمنی چو با منی پیش منی
گر پیش منی چو بیمنی در یمنی
من با تو چنانم ای نگار یمنی
خود در غلطم که من توأم یا تو منی
فلس����فهحج،الهیش����دنوبازگشتبهپروردگار
است وگرنه
قوم به حج رفته به حج رفتهاند
بی تو در این بادیه کج رفتهاند
وقتیمقاممعظمرهبریدرپیامشانمیفرمایند:
ّ
«امس����الّ ،
بیتمعظمدر دس����ترسنیست
حج ِ
ولی ّ
ّ
توجه به ربالبیت و ذکر و خش����وع و ّ
تضر ع
واس����تغفار در دس����ترساست؛حضور در عرفات
ّ
مناجاتمعرفتافزادرروز
میسرنیست ّامادعاو
ِ
ّ
عرفه میس����ر است؛ َرمی شیطان در ٰ
منی ممکن
نیست ّاما دفع و طرد شیاطین قدرتطلب در
همهجاممکناست؛حضوریکپارچ هبدنهادر
ِگرد کعبهفراهمنیست ّاماحضوریکپارچ هدلها
بر ِگردآیاتروشنقرآن کریمواعتصامبهحبلاهلل
وظیف ه همیشگی است ».نشان از همین درک
و نگاه دارد .این امر حتما نافی مناسک حج در
ایامی کهمحظوریوجودندارد،نیس����ت؛بلکه
توجه بهغایت و حکمت عبادت و البته تطبیق
و تنظیم با مقدورات است .حاال که زیارتها و
هیئاتوجمعهوجماعات،در دسترسنیست
بایستیخألهایآسیبرسانبهمعنویتهارابه
نحوی پوش����ش داد .توجه به پروردگار متعال و
سیرهاهلبیتولزومدستگیریازمردمخصوصا
در این ایام سخت ،میتواند تا حدی جابر این
کاستیها تلقی شود.
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آ گهی تجدید مزایده عمومی
نوبت دوم

شهرداری پرند باستناد مجوز شماره  993688مورخ  99/12/16شورای اسالمی شهر پرند در نظر دارد نسبت به وا گذاری تفكیك و جمع
آوری پسماند خشك شهر پرند از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای  3سال سابقه كار مشابه (تفكیك و
جمع آوری پسماند خشك) با شرایط ذیل اقدام نماید.
 -1موضوع مزایده  :تفكیك و جمع آوری پسماند خشك شهر پرند
 -2مدت زمان اجرا  :یكسال شمسی
 -3قیمت پایه ماهیانه مزایده ( 1/474/000/000 :یك میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون) ریال
 -4محل اجرا  :شهر پرند فازهای صفر ،یك و دو
 -5مهلت و محل توزیع و عودت اسناد  :محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد مهلت توزیع اسناد از روز
سه شنبه مورخ  1400/4/29لغایت روز سه شنبه  1400/5/5و مهلت عودت و تحویل اسناد به شهرداری تا پایان ساعت اداری شهرداری پرند
در روز شنبه مورخ  1400/5/16می باشد.
 -6مبلغ تضمین شركت در مزایده ( 885/000/000 :هشتصد و هشتاد و پنج میلیون) ریال
 -7تاریخ گشایش پا كات پیشنهاد قیمت  :بازگشایی پا كات روز دوشنبه مورخ  1400/5/18می باشد.
 -8شهرداری در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -9هزینه چاپ آ گهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 -10هزینه دریافت اسناد مزایده  1/300/000ریال می باشد.
 -11ارائه معرفی نامه و تصویر آخرین تغییرات شركت جهت دریافت اسناد الزامی است.
الزم به ذكر است در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مزایده جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد ،اطالعات تكمیلی در اسناد مزایده ذكر گردیده و متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس  :كیلومتر  30اتوبان
تهران – ساوه شهر جدید پرند ،میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/4/22
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/29
خ ش 1400/4/22

علیرضا عرب – شهردار پرند

آ گهی مزایده عمومی
نوبت دوم

شهرداری پرند باستناد مجوز شماره  992914مورخ  99/9/27شورای اسالمی شهر پرند در نظر دارد نسبت به وا گذاری گلخانه واقع در فاز دو شهر
پرند جهت فروش گل و گیاه از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و با شرایط ذیل اقدام نماید.
 -1موضوع مزایده  :وا گذاری گلخانه واقع در فاز دو  ،خیابان جمهوری  ،ضلع جنوب غربی میدان ،پائین تر از بانك مسكن جهت فروش گل و گیاه
 -2مساحت ملك  360 :متر مربع
 -3قیمت پایه مزایده ماهیانه (سال اول) ( 125/000/000 :صد و بیست و پنج میلیون) ریال
 -4قیمت پایه مزایده سالیانه (سال اول) ( 1/500/000/000 :یك میلیارد و پانصد میلیون) ریال
 -5مهلت و محل توزیع و عودت اسناد  :محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد مهلت توزیع اسناد از روز سه شنبه مورخ
 1400/4/29لغایت روز سه شنبه  1400/5/5و مهلت عودت و تحویل اسناد به شهرداری تا پایان ساعت اداری شهرداری پرند در روز شنبه مورخ
 1400/5/16می باشد.
 -6مدت وا گذاری ( 2 :دو) سال شمسی
 -7مبلغ تضمین شركت در مزایده ( 75/000/000 :هفتاد و پنج میلیون) ریال
 -8تاریخ گشایش پا كات پیشنهاد قیمت  :بازگشایی پا كات روز دوشنبه مورخ  1400/5/18می باشد.
 -9شهرداری در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات مختار است.
 -10هزینه چاپ آ گهی به عهده برنده مزایده می باشد.
 -11هزینه دریافت اسناد مزایده  800/000ریال می باشد.
الزم به ذكر است در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مزایده جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد ،اطالعات تكمیلی در اسناد مزایده ذكر گردیده و متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس  :كیلومتر  30اتوبان تهران – ساوه
شهر جدید پرند ،میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/4/22
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/4/29
خ ش 1400/4/22
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