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اخبار
رهبر معظم انقالب:

اگر روحانیت در میدان مبارزه نبود،
انقالب اسالمی بوقوع نمیپیوست

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
دستاندرکاران کنگره شــهدا و ایثارگران
روحانی استان قم که در تاریخ  ۲۲آبان ۹۶
برگزار شده بود ،شامگاه گذشته در محل این
همایش در قم منتشر شد.حضرت آیت اهلل
خامنهای در این دیدار حضور جدی و گسترده
روحانیت در میدان جهاد و مبارزه و شهادت
در راه خدا را مسئلهای بسیار مهم دانستند
و با اشاره به آفات دور ماندن مجموعههای
روحانــی از میدان مبــارزه در برهههایی از
تاریخ کشــور ،گفتند :در مقاطعی از تاریخ،
روحانیت بهدلیل دور ماندن از عرصه مبارزه
علیه مستبدین و مستعمرین ضربه خورد اما
هر گاه روحانیت در مقابل دشمنان اسالم و
ایران سینه سپر کرد و وارد میدان مبارزه و
ایستادگی شد ،سربلند شد که نمونه کامل آن
در جریان انقالب اسالمی و حرکت عظیم
امام بزرگوار بود.ایشــان بــا تأکید بر اینکه
اگر روحانیت وارد مبــارزه با رژیم طاغوت
نمیشــد هرگز انقالب اســامی بهوقوع
نمیپیوســت ،افزودند :هیچیک از احزاب و
گروههای سیاســی و روشنفکری قادر به
براندازی حکومت مستبد سلطنتی نبودند و
حضور گسترده مردم در صحنه و آن حجم
از فداکاری و جانفشــانی مخلصانه در راه
خدا ،ناشی از حضور روحانیت و جنبهی دینی
مبارزه بود .رهبر انقالب اســامی وظیفه
امروز روحانیت را انقالبی بودن ،شــناخت
دشمن و آمادگی برای مقابله با ترفندهای
آن خواندند و افزودند :شــهادت بزرگترین
رتبه نزد خداوند متعال است که نصیب هر
کسی نمیشود و ما باید با نگاه حسرتآمیز،
جایگاه و مقام واالی شهیدان را آرزو کنیم.
بااعتراض وزیر ارتباطات به موسس تلگرام

آمدنیوز درپی تشویق به آشوب در
ایران از دسترس خارج شد

کانال تلگرامی آمدنیوز در پی اعتراض وزیر
ارتباطات ایران به موسس تلگرام و تاکید
بر تحریک این کانال بــه نفرت پراکنی
و تشــویق به خشــونت در داخل ایران از
دسترس خارج شد.

اخبار

گروه سياســي :مردم ایران اسالمی روز
گذشــته در راهپیمایــی های گســترده
ای یــوم اهلل  9دی را گرامی داشــتند .به
گزارش «عصر ایرانیان» ،در تهران مراسم
گراميداشت يوماهلل 9دي ديروز (شنبه 9دي)
با حضور گسترده مردم انقالبي در مصالي
امام خميني(ره) تهران با سخنراني آيتاهلل
محسن اراکي دبيرکل مجمع جهاني تقريب
مذاهب و عضو مجلس خبرگان رهبري و
مداحي حاج سعيد حداديان برگزار شد.
اين مراســم از ساعت  9صبح آغاز و بيانات
مقام معظم رهبري درباره فتنه  88و 9دي
پخش شد .همچنين در ادامه حجت االسالم
سيدمحمودحسينيرئيسشورايهماهنگي
تبليغات اسالمياستان تهران درباره فتنه 88
و يوم اهلل  9دي ســخنراني کرد .حاج سعيد
حداديان مــداح اهل بيت نيــز به مداحي
پرداخت و بعد از ان آيتاهلل محســن اراکي
به ســخنراني پرداخت .به گزارش تسنيم،
آيت اهلل محسن اراکي دبيرکل مجمع تقريب
مذاهب در ســخنراني خود اظهار داشت :ما

فتنه علیه معیشت

ميدانيم دشمن بار ديگر قصد فتنهانگيزي
ميان مردم از طريق فضاي مجازي و حصر
اقتصادي را دارد اما ملت ما ملت  9دي19 ،
دي ،عاشورايي و حسيني است .ملت علوي

در مقابل دشمن شکســت نخواهد خورد.
همچنين قطعنامه تجمع يوماهلل 9دي قرائت
شــد که در بخشي از قطعنامه به اين شرح
اســت :يوماهلل نهم ديماه روز تجلّي دست

قدرت الهــي در برابر فتنه عظيم آمريکايي
ـ صهيونيستي عليه نظام مقدس اسالميو
خلق حماسه بزررگ ،ماندگار و سرنوشتساز
است ،روز نمايش اقتدا ِر نظام اسالميم ّتکي

مرجعیت پشتیبان خواستههای
بهحقمردم است

به مــردم ،وحــدت الينفــک ملّت حول
محور واليت و نمــاد واليتمداري ،ديانت،
بصيرت ،دشمنشناســي ،وظيفهشناسي و
عمل به هنگام است که با تدابير حکيمانه،
روشنگري و هدايتهاي عالمانه قافلهساالر
صبر و بصيرت و مقتداي عظيمالشأن ا ّمت
اســاميو حرکت اقيانوس عظيم الهي و
کام ً
ال خودجوش و تکليفگرايانه با حضور
ميليونها ايراني متدين ،فهيم و زمانشناس،
بزرگترين و پيچيدهترين فتنه عليه انقالب
اســاميخنثي و فتنهگران منزوي شدند.
در پايان تجمــع مردم انقالبــي تهران از
مصلي امــام خميني(ره) تا ايســتگاه مترو
شهيد بهشتي راهپيمايي کردند و شعارهاي
همچون «مشــت محکم ميزند اين ملت
بر دهن فتنهگــر بي غيرت»« ،تا پاي جان
حاميانقالبيم ،مدافع سرسخت حريم اهل
بيتيم»« ،واليت فقيه نور عين است»« ،اين
همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده»« ،ما
اهل کوفه نيستيم علي تنها بماند» و مرگ
بر فتنه گر سر دادند.

گزارش «عصرایرانیان» از واکنش حامیان دولت به تجمعات اعتراضی مردم نسبت به مشکالت اقتصادی و معیشتی

گروه سیاســی : :در شــرايطي که برخــي از مردم
کشورنسبتبهمشکالتمعيشتيخودمعترضهستند،
تئوريسينها و حاميان دولت روحاني تالش ميکنند تا
اعتراضات و نگرانيهاي اقتصادي و معيشتي مردم که
طي روزهاي گذشته به صورت ويژه تري مطرح شده
است را سياسي جلوه دهند .اعتراضات به حقي که البته
برخي اراذل و اوباش جريان فتنه با اقدامات شبيه فتنه
سال  88سعي در به حاشيه بردن آن دارند .تالشهاي
حاميان دولت آنطور انجام ميشــود که گويي دولت
يازدهم و دوازدهم بدون هيچ ايرادي بوده و اساســا
اعتراض مردم بدون دليل اســت! در همین رابطه روز
گذشته(شنبه) روزنامه ایران در یادداشتی به قلم عباس
عبدی نوشت :اتفاقاتی که در برخی شهرهای استان
خراسان و نیز شهر مشهد در اعتراض به وضع زندگی
روی داد در نوع خود بینظیر بود .دو شاخص اشتغال
و تورم را برای دوره هشــت ساله احمدینژاد با دولت
کنونی مقایسه میکنیم تا حساب به دست همه آید.
این مقایسه هم مبتنی بر آمار مندرآوردی نیست ،بلکه
آمار رسمی اســت که طی سالهای گوناگون تهیه
و منتشر شده اســت .شاخص قیمتها در دوره آقای
احمدینژاد از رقم  ۱۶/۱به  ۷۰/۹رسید (.)۱۰۰=۱۳۹۵
یعنی قیمتها در دوره  ۸ســاله وی  ۴/۴برابر یا ۴۴۰
درصد زیاد شد .این افزایش قیمت در دوره  ۴ساله آقای

اصالحطلبان توهم توطئه زدند

روحانی کمتر از  ۶۰درصد اســت .از سوی دیگر رشد
اشتغال از سال  ۱۳۸۵تا  ،۱۳۹۲فقط  ۴/۲درصد بوده،
یعنی در دوره احمدینژاد فقط حدود  ۴درصد به افراد
شاغل اضافه شده اســت ،در حالی که در دوره آقای
روحانی فقط در  ۳ســال  ۱۳۹۳تا  ،۱۳۹۵حدود ۷/۴
درصد بر تعداد شــاغلین اضافه شده است .این  ۲رقم
را بگذارید در کنار درآمدهای سرســامآور نفتی دولت
احمدینژاد تا قضیه روشنتر شود .حال با این مالحظه
چه کسی احتمال میدهد که مردم در چنان شرایطی
هیچ اعتراضی نســبت به وضع گرانی و بیکاری خود
نداشــته باشند ولی در شرایط کنونی معترض باشند؟
عقل سلیم این را نمیپذیرد .البته این بدان معنا نیست
که مردم از وضع اقتصادی رضایت دارند .بهطور قطع
این رضایت وجود ندارد ،ولی پرسش این است که اگر
کسانی بتوانند نسبت به وضع خود معترض شوند و آن
را علنی اظهار دارند و بهصورت جمعی گرد هم آیند و
در خیابان شعار دهند ،به طور قطع در دوره احمدینژاد
باید بیشتر و گستردهتر دســت به این اقدام میزدند.
چون آمار تورم و اشتغال که دروغ نمیگویند..ولی این
گونه رفتارهای دوگانه نشان میدهد که عدهای مردم
را بازیچه فرض میکنند تا به اهداف خاص برســند.
ولی این مسیر منتهی به نتیجه و مقصود نخواهد شد،
زیرا نه مشــکالت جامعه محدود به مسائل معیشتی

اســت و نه افرادی که مطالباتی دارند محدود به این اتفاق به احتمال زیاد پشت پرده سیاسی نیز دارد،بویژه
افراد و این شهرها هستند .بنابراین چارهای نیست جز آنکه در شهرهای خراســان رخ داده است؛ جایی که
آنکه معتقد شــویم این رفتار و برنامهها در آن استان مخالفان دولت ریشه دواندهاند.
شکوری راد هم به میدان آمد
و به طور مشخص در امور معیشتی پشت پردههایی
دارد .نخستین عالمت متوجه صندوقهای غیرقانونی در عین حال علی شــکوریراد دبیرکل حزب اتحاد
است .همه میدانند که خاستگاه اصلی مؤسسات مالی ملت و از اطالحطلبان تابلودار که به تندرویی شــهره
غیرقانونی ،خراسان و شهر مشهد است .مؤسساتی که است ،در یادداشتی توئیتری به تجمعهای اعتراضی
در دولت قبل شکل گرفتند و با دادن سودهای کالن اخیر واکنش نشان داده و تالش کرده اینطور وانمود
و از طریــق زدوبند ،پولهای مردم را جمع کردند و با کند که اعتراض اقتصادی مردم رنگ و و بوی سیاسی
آن انواع و اقسام تخلفات و پولشوییها را انجام دادند و دارد  .شکوری راد نوشته است« :کسی پیدا نمیشود
نظام بانکی کشور را دچار بحران نمودند .دولت روحانی که راضی باشد .نارضایتی ازمعیشت و اقتصاد فراگیرتر
نمیتوانست در برابر آنان سکوت کند ،باید آنها را جمع ازهمه اســت بعد فرهنگی و اجتماعی و آخر از همه
میکرد که در این مورد هم اقدام کرد .پس از برخورد سیاسی .ولی معمو ًال ناراضیان سیاسی سازمان یافتهتر
دولت معلوم شــد که در پشــت این مؤسسات مالی عملمیکنند».
خواب غفلت حامیان دولت
چه خالفکاریها و سوءاســتفادههایی هست .دولت
اقدام به تسویهحساب صاحبان پساندازهای کوچک به این ترتیب به نظر می رســد حامیان دولت و خود
نمود ،افرادی که ارقامهای زیر  ۱۰۰میلیون داشــتند ،دولتی ها همچنــان نمی خواهند بپذیرند که ماهیت
مشکالتشــان حل شد ،ولی سرمایهداران بزرگ که اعتراض مردم مشکالت اقتصادی است بلکه تالش
از این مؤسسات غیرقانونی بیش از اندازه خورده بودند ،میکنند با تئوری توطئه برچسب سیاسی به ماجرای
دچار مشکل شدند ،در نهایت با همدستی مسئوالن تجمع مردم بزنند .در این شرایط شاید بهتر باشد دولت
این مؤسسات غیرقانونی این نوع تظاهرات را تشویق روحانی از خواب غفلت بیدار شــود و شخص رییس
کردند تا بلکه به دولت فشار آورند و دولت از جیب ملت دولــت و معاون وی برای حل مشــکل مردم قدمی
هزینه خالفکاریهای آنان را پرداخت کند .ولی این بردارند.

ی همدانی مرجع تقلید شیعیان
آیتاهلل نور 
با اشاره به بعضی حرکتها که در بعضی
از شهرها انجامشده ،گفت :اصل نخست
این است که از  4موضوع باید جداً حمایت
کنیم که نخست ،حفظ این نظام است که
مردم بهوجود آوردهاند و حامی مستضعفان
و مظلومان کل جهان است و همه به این
نظام چشم دوختهاند .به گزارش تسنیم،
وی حفظ نظامی را که استکبار را شناسایی
و در مقابل آن ایســتادگی کرده از اوجب
واجبات دانســت و ادامــه داد :اصل دوم
آرمانهای امام راحل است که تحولی در
کل جهان بهوجود آورد ،امام خمینی(ره)
آرمانهای خود را از قرآن و اهلبیت(ره)
گرفتند و حفظ این آرمانها اصل مهمی
است .استاد برجســته حوزه علمیه حفظ
خون شــهدا و تقدیــر از زحمات مردم را
ســومین اصل عنوان کرد .وی با تصریح
به اینکه «اصل چهارم ،اصل ســادهای
نیست و آن والیتفقیه است که با مذهب
و دین ما مربوط است» ،خاطرنشان کرد:
در دوران گذشته رژیم شاهنشاهی امتحان
خود را پس داده است و مردم باید همیشه
پشتیبان والیتفقیه باشند .آیتاهلل نوری
همدانی به بیان پیــام دوم خود پرداخت
و تأکید کرد :معتقدیم که مردم خواســته
بحقی دارند و ما پشــتیبان خواستههای
مردم هستیم ،مردمی که از گرانی ،سختی
معیشــت ،بیکاری و مشــکالت فراوان
زندگی رنج میبرند.
مرعشی :سرخوردگی مردم ناشی
از تیم روحانی است

سید حسین مرعشــی سخنگوی حزب
کارگــزاران در کانال شــخصی خود در
مطلبی نوشت که همراهان آقای روحانی
متناسب با نیازهای دولت کاری نمیکنند
و اگر نمىتوانند استعفا دهند .در بخشی از
یادداشت مرعشی آمده است:سرخوردگی
مردم ناشی از در میدان نبودن همراهان
آقای روحانیاست .همانطور که آقای
روحانی در میدان است ،یارانش هم باید
در میدان باشند و مسئولیت بپذیرند.
کاسبی ترامپ
از برخی تجمعات در ایران
پس از صدور بیانیههای وزارت خارجه ،رئیس
مجلس نماینــدگان آمریکا و کاخ ســفید در
حمایت از اغتشاشات در برخی شهرهای ایران،
ترامپ نیــز پیام توییتــری در حمایت از این
تجمعات منتشر کرد.

آگهی مناقصه وتجدیدمناقصه عمومی شماره96-31

شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه درنظر دارد اقالم موردنیاز خود (شیرآالت آبرسانی ،فلوتر مکانیکی ،ترانسفورماتور ،لوله گالوانیزه و مواد گند زدا) را طبق
جدول زیر از طريق مناقصه عمومي خریداری نموده و پروژه های آبرسانی را براساس فهرست بهاء سال  96از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقیقی وحقوقی تعیین
صالحیت شده براساس رتبه های مورد نیاز واگذارنماید .لذا متقاضيان مي توانندبراي اخذاسناد مناقصه به سامانه ستاد با شماره مناقصه های ذیل مراجعه ويا جهت كسب
اطالعات بيشتر ازتاريخ 96/10/10تا 96/10/20به مدت  10روز به استثناء روزهاي تعطیل باشماره تلفن 8281544-0833تماس حاصل نمايند .درضمن ،آگهي مذكور
درسايت ملي مناقصات كشور وسایت شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه( ،)www.abfar-ks.irمنعكس ميگردد).
 -1تضمين شركت درمناقصه به یکی از صورتهای زیر تحويل گردد.
الف-ضمانت نامه بانكي بااعتبار سه ماهه دروجه شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمانشاه.
ب-واريزبه حساب سيباشماره2175213751001بانك ملي (نسخه صاحب حساب) بنام شركت آب وفاضالب روستايي استان كرمانشاه.
--2پيشنهاد قيمت به همراه سایر مدارک مورد نیاز بايدحداكثرتاپايان وقت اداري روز شنبه مورخه  1396/10/30در سامانه ستاد بارگزاری گردد (.ارائه اصل تضمین به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی
کرمانشاه الزامی می باشد).
-3پيشنهادهاي واصله راس ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخه  96/11 /01دركمیسيون مناقصه بازگشايي وقرائت خواهد شد.
عنوان

مناقصه/تجدید

برقرسانی و تجهیز
ایستگاه پمپاژ

مناقصه

برقرسانی و تجهیز
ایستگاه پمپاژ

مناقصه

واحد

موضوع عملیات

حجم عملیات

ترانسفورماتور

50

kva

شناور

5/5

kva

تابلو برق

30

آمپر

شیر آالت ،اتصاالت سرچاهی ،کلرزن آب ژاول

-

-

ترانسفورماتور

25

kva

شناور

7/5و 5/5

kva

تابلو برق

30

آمپر

شیرآالت و اتصاالت سرچاهی

-

-

روستا/مجتمع

توه لطیف

پاسار

شهرستان

کرمانشاه

هرسین

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

2785792059

1501011777

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه (ریال)

139289603

75050589

رتبه مورد نیاز

 5نیرو 5-تاسیسات و تجهیزات

 5نیرو 5-تاسیسات و تجهیزات

200961215000122

200961215000123

200961215000124

حفاری چاه عمیق

مناقصه

حفر چاه

120

متر

کارخانه

کنگاور

1710291926

85514596

خرید شیرآالت
آبرسانی

تجدید مناقصه

تهیه شیرآالت شامل شیر فلکه ،شیر یکطرفه،شیر صافی،شیر
تخلیه

-

-

-

سطح استان

2000000000

100000000

کارخانجات تولیدی دارای صالحیت
وپروانه بهره برداری  --تامین کنندگان
دارای نامه نمایندگی معتبر

خرید فلوتر
مکانیکی

تجدید مناقصه

تهیه فلوتر مکانیکی

سایز  2تا  10اینچ

دستگاه

-

سطح استان

1000000000

50000000

کارخانجات تولیدی دارای صالحیت
وپروانه بهره برداری  --تامین کنندگان
دارای نامه نمایندگی معتبر

200961215000126

ترانسفورماتور  20000/400ولت

سایز  25تا 400
کیلوولت آمپر

دستگاه

-

سطح استان

4000000000

200000000

کارخانجات تولیدی دارای صالحیت
وپروانه بهره برداری  --تامین کنندگان
دارای نامه نمایندگی معتبر

200961215000127

لوله گالوانیزه

6000

متر

-

سطح استان

4600000000

230000000

کارخانجات تولیدی دارای صالحیت
وپروانه بهره برداری  --تامین کنندگان
دارای نامه نمایندگی معتبر

200961215000128

-

سطح استان

2440000000

122000000

کارخانجات تولیدی دارای صالحیت
وپروانه بهره برداری  --تامین کنندگان
دارای نامه نمایندگی معتبر

200961215000129

خرید ترانسفورماتور

خرید لوله گالوانیزه

تهیه و خرید مواد
گندزدا و متعلقات
جانبی

تجدید مناقصه

تجدید مناقصه

تجدید مناقصه

تهیه و خرید پودر پرکلرین با خلوص 65درصد و گاز کلر
99.99درصد و حمل سیلندر شارژ شده و پدر پرکلرین خریداری
شده از کارخانه به انبار شرکت و برعکس

-

-

رتبه  5کاوش های زمینی

شماره مناقصه ستاد

200961215000125

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمانشاه

