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 پیامهای خود را به سامانههای
  10002188910808

یا  50001060658119

پیامک کرده و مسائل و مشکالت خود را بیان نمایند.
بیصبرانه منتظر پیامهای گرم شما هستیم.

وداعملتباصیدخدا

حکمت نهج البالغه
امام(عليهالسالم)به كسى كهزياد
مدح او كرد ولى در دل وى را متهم
مىساخت،فرمود«:من كمترازآن
هستم كه تو مى گويى (و بر زبانت
جارى مى سازى) و باالتر از آنم كه
در دل دارى!».

دل سیر نگرددت ز بیدادگری

چشم آب نگرددت ،چو در من نگری
این طرفه که :دوست تر ز جانت دارم
با آن که ز صد هزار دشمن بتری!

ماجرای شهید مستأجری که مالک دلهای مردم شد چهره ناب نهضت و نظام اسالمی را بر ما عیان میکند

جواد شاملو
گردوخا کاست.هواراغبار گرفته؛چشمچشمرانمیبیند.
برو بنشین در خانهات ،یا به کارت برس .گرد و خا ک است؛ گرد
و خا ک اخبار ،گرد و خا ک گرانی ،گرد و خا ک فتنه ،گرد و خا ک
ساختمان 10طبقه آبادان .هزار تا بهانه هست .از زمین و آسمان
دارد توجیه میبارد برای اینکه بی خیال شوی .ا گر هم خیلی
وطندوست و بااعتقادی ،یک خدا رحمت کندی بگو و برو سر
زندگیخودت.سرصبحیمیدانامامحسینچهمیکنی؟برای
که اشک میریزی؟ در فشار جمعیت ،دوست داری دست باال
آمدهات را که ببیند؟ شما ،با شما هستم خانم؛ کدام نیرو بچه
به بغل تا اینجا کشانده تو را؟ تو آقا ،چه چیزی در خونت جریان
دارد که آرام و باشکوه آن پرچم را تکان میدهی؟ تو پسرجان،
چراعکسحاجقاسمرادست گرفتهای؟چرانمی گذاریدعقیده
زیر بار مشکالت ،زیر این آسمان آلوده دفن شود؟ چیست این
باور و این عشق که زور روزگار به آن نمیرسد؟ کرور کرور جمعیت
آمده زیر جنازه شهید را بگیرد و بگوید شهادت برای این ملت

یک اتفاق نیست؛ یک راه است و یک دستانداز نیست؛ یک
مقصد است .اینکه ملت برای شهیدش بال و پر بزند؛ بزرگترین
انتقاماز تروریستاست .گماننکندشمندوستداشتهباشد
برای ملت قهرمان بتراشد .اینکه عیال و اوالد شهید در میان
انبوه جمعیت اشک بریزند نه در تنهایی و غربت ،یعنی تکثیر
شهید.در ماجرایشهیدصیادخدایی،ماباچهرهنابیاز اعتقاد
و باور و هویت مواجهیم .اوال با شهیدی مواجهیم که از سفره
انقالب تنها همین پنج گلوله سربی را سهم داشته .مستأجری
در پایینشهر تهران که خودروی پرایدش حتی از آن خودش
نیست .ثانیا با مردمی طرفیم که نه در روزگاری خوش ،بلکه در
روزهای ناخوش وطنشان شهیدپروری میکنند .این همان
گل عقیده است که از ال به الی خاراسنگ میروید و بوییدنش
شامه شرف میطلبد .این همان هسته ناب و پا ک جمهوری
اسالمی است که بسیاری از آن سر در نمیآورند و میپندارند
دفاع از جمهوری اسالمی ،دفاع از فالن مسئول بیکفایت یا
فالن دستگاه پرخیانت است.

حمایت از جمهوری اسالمی حمایت از آرمانی است که یک نفر
برایشخونمیدهدوهزاراننفربرایشاز خوناودفاعوپاسداری
میکنند .این نظام گوهر درخشانی در خود دارد که صدقه سر آن
شهید خدایی به دلیل عدم بهرهمندی مالی از موقعیت شغلی
مهمی که داشته ،از نثار جانش صرفنظر نمیکند و مردم نیز
به بهانه انبوه گرفتاریها از بدرقه و تکریم و تعظیم شهیدشان
چشمپوشی نمیکنند .گوهری که در همین روزهای دشوار،
تجمعات درکنشدنی اجرای سرود سالم فرمانده را رقم میزند
و از چشم بزرگ و کوچک اشک جاری میکند .سهلانگاری و
کمفروشی ساختمانی  10طبقه را در آبادان روی سر مردم ویران
کرد اما غیرت و حمیت شهدا ،ساختمان هویت و باور مردم را آباد
میکند .شهدا ،پیمانکاران باور مردماند ،کسانی که خونشان
مالت ساختمان اعتقاد مردم را مستحکم میکند .شهید هرچند
مستأجرباشدمعمارامنیتوعزتملتاست.شهیدمیتواندمالک
خانه نباشد اما خدا او را مالک دلها می گرداند .خانه مشتی گل
و سنگ و گچ است ،فتح ملک دل است که مرد میطلبد.

آ گهی ابالغ رای

آ گهی ابالغ رأی
طبق تبصر ه ما د ه  3 0 2قا نو ن آ ئین
دادرسی مدنی بدینوسیله اعالم میگردد:
آقایمحمدمهدیعباسیبهشمارهشناسایی
568108ابوابجمعیشرکتملینفتایران
(شرکت مهندسی و توسعه نفت) ،بر اساس
رأیقطعیشماره3990414801120332مورخ
 1400/11/10به مجازات بازخرید خدمت با
پرداخت  40روز حقوق مبنای مربوط در قبال
هر سال خدمت محکوم شده است.
شناسه آ کهی 1323176
هیأت دوم تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات
اداری کارمندان وزارت نفت

شرکتملیگازایران

شرکتگازاستانخراسانشمالی
(سهامیخاص)

بدینوسیله به نامبرده ذیل که به اتهام غیبت
متوالی به مجازات بازخرید خدمت با پرداخت
 40روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال
خدمتمحکومشدهاستطبقتبصرهماده302
قانون آئین دادرسی مدنی در یک نوبت ابالغ
می گردد،فلذاازتاریخنشرآ گهیظرفمدت3ماه
چنان چه اعتراض دارند در یکی از روزهای اداری
به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند .بدیهی
است در صورت عدم مراجعه ،رأی صادره قطعی
و الزم االجرا می باشد.
شناسه آ گهی 1323173
مدیریت /شرکت
نام و نام
نام پدر
/سازمان
خانوادگی

محسن
کاظمی

ابوالفضل

تاریخ رای

شماره رای

تنبیه اداری

بازخرید خدمت
با پرداخت 40
روز حقوق مبنای
(شرکت نفت  
3970501401110502 1399/05/29
مربوط
فالت قاره)
در قبال هر سال
خدمت

هیا ت اول تجدید نظر رسیدگی
به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت

آ گهی فراخوان مناقصه عمومی

یک مرحلهای همراه با ارزیابی ساده (مناقصه شماره )1401/463

1ـ موضوع مناقصه :انجام خدمات امداد ،گازبانی ،قرائت کنتور ،تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگالتور شهرستان اسفراین ()1401/463
ه گزار :شرکت گاز خراسان شمالی به آدرس بجنورد -خیابان طالقانی شرقی -نبش خیابان دهخدا -کد پستی 94156-75949
2ـ نام و نشانی دستگاه مناقص 
3ـ نحوه دریافت اسناد و مهلت ارائه مدارک :از پیمانکاران واجد شرایط (دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز ،توانایی مالی ،ظرفیت آزاد کاری ،تخصص و سابقه
کاری مرتبط) دعوت بهعمل میآید جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمایند.
ً
ً
* تهیه ،تکمیل و بارگذاری مدارک خواسته شده براساس اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی صرفا تا تاریخ  1401/03/26امکان پذیر است .ضمنا ضروری است اسناد مربوطه پس از درج مهر و امضای
الکترونیکی مجاز ،با کیفیت مطلوب در سامانه ستاد بارگذاری و ارسال گردد.
** تحویل اصل ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از جلسه بازگشایی پا کت ها الزامی است و در صورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در مهلت مقرر ،مناقصه گر از فرآیند مناقصه حذف
خواهد شد.
*** شرکت های دارای هیأت مدیره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.
ً
**** مطابق بند الف ماده  5قانون "حدا کثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی" ،ارجاع کار صرفا به مؤسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های
مندرج در سامانه ماده  4این قانون (سامانه توانیران) مجاز است.
 -4نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مطابق با بند الف ماده  5آئیننامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ ـــ( 5/569/500/000/پنج میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و پانصد هزار)
ریال میباشد.
 -5مبلغ برآورد اولیه :به مبلغ :ـــ( 111/390/000/000/یکصد و یازده میلیارد و سیصد و نود میلیون) ریال می باشد.
 -6نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه :اسناد مناقصه حدا کثر تا تاریخ  1401/03/12از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت می باشد.
شماره مرکز تلفن :کد شهری (32403333-9 )058
تلفن مستقیم امور قراردادها -32403341 :فا کس امور قراردادها32403342 :
کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات53117296 :

شناسه آ گهی 1320924

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی

شاه بیت

رودکی

یادداشت

دوران امام صادق علیه السالم نقطه اوج تالش ائمه اطهار
در جهت فرهنگسازی و جهاد نرم بود

جهادتعلیم

دشمن اشتباهات قدیمی را تکرار میکند و با جاری کردن
خون شهید ،خون تازه در کالبد فرهنگ و باور مردم جاری
میکند .مردم نیز شاخه اصیل را از علف هرز تمییز میدهند
و این واقعیتی است که هم دشمن باید آن را بداند و هم
دوست .دشمن بداند مردم با وجود مشکالت ،شهید خود
را روی زمین رها نمیکنند و دوست بداند مردم با وجود
شهدا ،گالیهها ،مطالبات و انتقادات خود را فراموش
نمیکنند .برای مردم سؤال است که چرا دو کوچه پایینتر
از مجلس شورای اسالمی ،عضو نیروی قدس مملکت
باید در روز روشن ترور شود .ملت همچنین مطالبه پاسخ
قطعی و قاطع به دشمن دارد؛ چه عدم پاسخ ،پهلوانان
بیشتری از این ملت را صید دشمن خواهد ساخت .مبادا
این حقیقت که هر شهید صید خدا و اهل بیت است ما
را نسبت به خون امثال صیاد خداییها بیحس گرداند.
ملت این مطالبه را دارد ،در کنار مطالبات به حق و نه
چندان معدود دیگر.

گروه فرهنگی
مبارزه فرهنگی در اندیشه امام صادق علیهالسالم به معنای اعتالی کلمه توحید ،رواج
و گسترش اندیشههای اسالمی ،تربیت جامعه انسانی ،تبیین محتوای قرآنی ،سیره نبوی و
علوی است .این جهاد فرهنگی امروزه باید از سوی شیعیان و هر انسان طالب حقیقت برای
دیگران تبیین شود و در میدان عمل به نمایش گذاشته شود .البته حرکت برای تبیین چنین
اندیشهای نیاز به ايثار و فدا کاری؛ شجاعت و ايمان و کاری جهادی دارد تا بتوان تأثیر آن را
در جامعه مشاهده نمود.
دورنمایی از زندگی امام صادق علیهالسالم
امامصادقعلیهالسالم(۱۴۸-۸۳ق)ششمینامامشیعیاناست که۳۴سالامامتجامعهشیعی
رابهعهدهداشت.امامتآنحضرتمصادفباضعفدولتامویوروی کار آمدنحکومتعباسی
شد؛ امام از فرصت بهدست آمده برای ترویج مبانی اصیل اسالم نهایت استفاده را به کار گرفت و
توانست با تربیت  4000شا گرد زبده در زمینههای مختلف ،این هدف واال را تحقق عینی دهد.
به مرور زمان دشمنان مکتب امامت ،این قدرت افزایی علمی و معنوی امام را خطری بزرگ برای
دستگاه خالفت شمرده و در نتیجه نقشه قتل امام را طراحی نمودند و در سال  148قمری امام را
مسموم و به شهادت رساندند.
دورانزندگیامامعلیهالسالمهمزمانبادورانیشد کهجامعهاسالمیفراز ونشیبهایزیادیرادر
زمینههایاعتقادی،فرهنگی،سیاسیواجتماعیتجربهنمودوامامدر مدت34سالامامتخود
ندهد کهدراینراهنیزموفقیتهای
تالش کردتاایناوضاعرابهویژهدرزمینهاعتقادیوفرهنگیساما 
بیشتری نسبت به دیگر ائمه علیهمالسالم  -به سبب شرایط پیش آمده -بهدست آورد.
مبارزه فرهنگی رهیافتی برای احیای اسالم حقیقی
از آن جایی که بیان همه خدمات امام در زمینه اعتقادی و فرهنگی در این مقال گنجانده نمیشود
از این رو ،تنها به پارهای از آنها اشاره میشود؛ به قول شاعر :آب دریا را ا گر نتوان کشید ،هم به قدر
تشنگی باید چشید.
شواهد تاریخی و روایی نشان میدهد امام صادق علیهالسالم پس از یک دوره خفقان سیاسی و
اعتقادی که بعد از رحلت پیامبرصلیاهللعلیهوآله در جامعه اسالمی ایجاد شد ،توانست تحولی
عظیم در بیداری دلها و جهادی عظیم در زمینه اعتقادی و فرهنگی ایجاد کند .امام با سالح تقیه
و با استفاده از براهین عقلی و نقلی توانست سنتهای از بین رفته دوران پیامبر را دوباره احیا و جان
تاز های به شریانهای حیاتی اسالم بدمد.
جنگنرمعلیهاندیشههایدولتعباسیوجریانهایالحادی،جهادتبییندرمعرفیاندیشههای
ل گیری
شیعی،تقویتباورهاوترویجارزشها،ارتباط گیریتنگاتنگباشیعیان،بسترسازیبرایشک 
سازمان وکالت ،مبارزه با اندیشههای غلوآمیز ،ایجاد دانشگاه علمی و تربیت متخصص و ...بخشی
از خدمات زیربنایی امام در حوزه فرهنگی و اعتقادی است.
در بین این خدمات ارزنده ،شا گرد پروری و تربیت متخصصان علمی بیشترین تأثیر را بعدها در
تبییناسالمحقیقیوترویجارزشهاینبویوتفسیرمبانیشیعیدر جهاناسالمبهدنبالداشته
است ،چنانکه حجم زیادی از سخنان امام از سوی آنان در گوشه و کنار جهان اسالم نشر داده
شد .خفقان سیاسی و اعتقادی قبل از امامت حضرت ،به گونهای بوده که کسی جرأت ابراز عقیده
نداشت و در حقیقت به میدانی برای قربانی اعتقادات تبدیل شد.
این انحصار اعتقادی در اواخر دولت اموی و اوایل قدرت عباسی شکسته شد و آزادی بیشتری برای
ابراز عقیده به وجود آمد و سبب شد تا مسائل اعتقادی و علمی در موضوعات مختلف مطرح شود.
امام از این گفت وگوهای علمی استفاده کرد و با تربیت شا گردانی زبده آنها را در این گفت وگوها
وارد نموده و از این راه ،اسالم حقیقی را به دیگران معرفی کرد.
باالترین جهاد فرهنگی در عصر امام صادق علیهالسالم ،تبیین اندیشههای اسالم حقیقی بود که
پساز رحلتپیامبربرایمدتیبهفراموشیسپردهشد.آنحضرتبااستفادهاز سالحتقیهوبا کمک
عالمان و افسران جنگ نرم ،توانست مبانی اصیل اسالمی را در گوشه و کنار جهان اسالم گسترش
دهد .فرهنگ بصیرت افزایی و امام شناسی و در نقطه مقابل ،دشمن شناسی و پرده برداری از
فتنههای پلید آنان از جمله ارزشهای فرهنگی امام است.
بدون تردید جنگ نرم امام علیه بنیان های فکری دشمن از جهاد نظامی و جنگ سخت علیه
آنها سختتر است؛ حضرت به خوبی میدانست که نتیجه دادن در این میدان نیاز به تداوم،
هماهنگی و دانش و هنر بیشتر است ،از این رو ایشان تمام قدرت علمی و معنوی خود برای این
میدان کارزار استفاده نمود.

فراخوان مناقصه عمومی

نوبت دوم

یکمرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید  .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ,مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه  :عملیات خط انتقال از سامانه نمکزدایی مجتمع دهتل تا محل تقاطع با لوله های موجود شهرستان بستک
مبلغ برآورد اولیه  74/028/988/083:ریال (هفتاد و چهار میلیارد و بیست و هشت میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار وهشتاد و سه ریال )
( اعتبار پروژه فوق " از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد )
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  3/702/000/000:ریال (سه میلیارد و هفتصد و دو میلیون ریال ).
رتبه و رشته مورد نظر  :دارای رتبه  5رشته آب
مبلغ خرید اسناد  5/000/000 :ریال به شماره حساب سپهر  0102934990003بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  14تاریخ 14001.03.04تا ساعت  14تاریخ 1401.03.10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  14مورخ 1401.03.24
زمان بازگشایی پا کت ها  :ساعت  10مورخ 1401.03.25
محل بازگشایی  :سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم  :پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ()% 65بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irدریافت و با توجه به مندرجات اسناد
مناقصه مدارک الزم شامل پا کات الف  ،ب و ج تهیه و به صورت فایلهای  pdfدر سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کت های الف و ارزیابی کیفی آدرس  :بندرعباس -بلوار ناصر  -جنب
ی:
بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان ( امور قراردادها ) تلفن  33350582-86-87سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشان 
 WWW.Abfa Hormozgan.comاطالعات سامانه ستاد جهت
انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس تهران  27313131:دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

مرحله دوم فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای خدمات زیرسازی معابر شهر کرفس

شهرداری کرفس در نظر دارد مناقصه عمومی به شرح ذیل و به شماره  2001090839000009را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کتها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -1موضوع مناقصه  :زیرسازی آسفالت معابر شهر کرفس
 -2مبلغ برآورد اولیه مناقصه ( 3/000/000/000 :سه میلیارد ریال) با کسر یا اضافه  25درصد
 -3مدت انجام کار ( 6:شش) ماه
 -4تاریخ انتشار آ گهی در سامانه ستاد  :روز دوشنبه مورخه 1401/3/2
 -5مهلت دریافت اسناد  :تا روز شنبه مورخه 1401/3/7
 -6مهلت تحویل پیشنهادات  :تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه  1401/3/17که متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز را ممهور
به مهر و امضا افراد مجاز دارای حق امضا در سامانه ستاد بارگذاری نموده و همچنین به صورت ال ک و مهر شده به شهرداری کرفس تحویل
نمایند و یا از طریق پست سفارشی به آدرس :کرفس – ابتدای جاده کرفس به قروه درگزین – کدپستی  6566165148ارسال نمایند.
 -7زمان بازگشایی پا کات مناقصه  :روز چهارشنبه مورخ 1401/3/18ساعت  14بعد از ظهر در محل شهرداری کرفس
 -8نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه  5 :درصد کل مبلغ پیشنهادی پیمانکار
 -9صالحیت الزم  :اشخاص حقوقی دارای حداقل رتبه  5راه یا ابنیه
 -10محل تامین اعتبار پروژه از محل اسناد خزانه اسالمی و اعتبارات نقدی طبق تخصیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :شماره تلفن  08136333243در وقت اداری
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
تاریخ انتشار 1401/3/4
م الف 14
خ ش 1401/3/4

شهرداری کرفس

