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اخبار
امام جمعه سرپل ذهاب3:کانکس
اهدايي را به نيازمندان دادم

حجتاالســام جواد فاطمينسب امام
جمعه ســرپلذهاب که از ابتداي وقوع
زلزله جــان چندين نفــر را نجات داده
است ،با گذشت چند ماه در چادر زندگي
کرده و بهدور از فضاســازي رســانهاي
بهدنبال خدمت به مردم است .به گزارش
فارس ،وي افزود :علماي مازندران ســه
عدد کانکس براي من ارسال کردند که
وقتي ايتام و نيازمنــدان مراجعه کردند،
ايــن کانکسها را به آنها دادم .خانواده
مــن کنارم بودند و يکــي از افرادي که
هيچ اعتقادي به مباحث ديني ،اعتقادي
و ارزشي نداشت ،به من گفت نميگذارم
کســي به شــما کوچکتريــن آزاري
برساند.
ايران فداکاري نميکرد تمام منطقه
در اختيار داعش بود

شــيخ نبيــل قــاووق معاون شــوراي
اجرايي حزب ا ...لبنان تصريح کرد :اگر
فداکاريهاي ايران در ســوريه ،عراق و
منطقه نبود ،تمام منطقه سقوط ميکرد و
امروز تحت اختيار داعش بود .به گزارش
تســنيم ،وي افزود :ايران عمق امنيتي
و اســتراتژيکي مقاومت در فلســطين ،
ســوريه ،عراق و لبنــان و حاميدائميو
هميشگي و راهبردي است.

اخبار

«حذف صهیونیستها» قصاص خون شهید مغنیه

گروه سياسي :سرلشکر قاسم سليماني
فرمانده نيروي قــدس در همايش راز
رضــوان ،ويــژه گراميداشــت دهمين
سالگرد شهادت «عماد مغنيه» در تاالر
بزرگ وزارت کشــور ،بــا خير مقدم به
حضور ميهمانان حاضر در همايش ،ياد
و خاطره شهداي مقاومت را با محوريت
سه شــهيد بزرگوار در لبنان اعم از سيد
عباس موسوي و عماد مغنيه گراميداشته
ميشود ،پاس داشت و اظهار داشت :نام
عماد مغنيه که در يک روز در شروع کار
خود نام مختار را براي خود برگزيد و در
طي طريق نام رضــوان را برگزيد و به
رضوان الهي نائل آمد.
وي خاطر نشــان کرد :براي وي صدها
مقاله ،بيان و خطاب نوشته شده است و
هيچ کس نتوانســته او را هضم کند که
حتي دشــمنان با بيانشان عماد را مدح
کردهانــد و اين حالت را فقــط در امام
خميني(ره) ديدهام که در زمان ارتحالش
دشــمنانش چيزي جز تقديس و مدح
نميتوانستند انجام دهند لذا همه کساني
که عمــاد را در بيرون نقد کردهاند او را
باعبارتهاي بلندي مدح کردهاند.
فرمانده نيروي قدس عنوان کرد :عماد
شــخصيتي بود که همه سرويسهاي
جاسوســي غرب و بعضا عرب و رژيم
صهيونيســتي مشــترکا او را تعقيــب
ميکردنــد و  25ســال پيوســته همه
اقدامــات آنها را نقش بــر آب کرد .از
او شــناخت دقيقي داشــتند لذا از او با
عبارتهاي بلندي ياد کردند.
وي گفت :به رغم اشرافي که داشت تا
نقطه مرکزي دشــمن ميآمد تا جايي

که تمام تجهيزات آنهــا را نابود کند.
وقتي ميگفت من رضوان نيســتم که
عمــاد مغنيه هســتم .در همه جاهايي
که خيليها با گردان ،نيروهاي بســيار
و حمايتهاي سنگين ميرفتند او تنها
ميرفت و آمــد ميکــرد ،گفت و گو
ميکرد و خارج ميشــد .لقبي که به او
دادند ،دقيق است که مثل شمشير فرود
ميآمد و مثل يک شبح ناپديد ميشد.
سرلشکر سليماني خاطرنشان کرد :عماد
مانند يک شمشــير در وقت خود فرود
ميآمد و به ســرعت ناپديد ميشد .اين
انســان با اين خصوصيت داراي تبعيت
عجيبي بود .من در جايگاهي نيســتم
که تعيين مقام فقهي براي کســي کنم
چون سيدحســن نصرا ،...آيت ا ...است
چون خيلي از نشانهاي خدا را در مقابل

دشمن دارد و آيت الهي است.
سرلشکر سليماني در ادامه افزود :عماد
در مقابل اين آيت الهي و شخصيت کم
نظير مانند سيد حسن نصرا ...متواضع بود.
ممکن بود در موضوعي که او امر ميکرد
عماد نظر مخالفي داشت اما خودش را
ملتزم به اجراي آن ميدانست و کسي از
مجاهدان و غير آنها ياد ندارد جملهاي
را که اين رهبر حکيم حزب ا ...بيان کند
و عماد به آن التزام نداشته باشد .بعضي
وقتها ميديدم که سيد نگران بود او تا
صبح با او مينشست و تا لبخند بر لب
او جاري نميکرد و حس رضايت را از او
دريافت نميکرد از خانه خارج نميشد.
فرمانده نيروي قدس سپاه با بيان اينکه
عماد مغنيه معتقد بود آن که ما را ملتزم
کــرد و به ما اعتبار داد و به لبنان اعتبار

داد سيد حسن نصرا ...است ،گفت :خود
را ملتزم به اوامر او ميدانست .مظلوم دو
بعد دارد يک بعد آن نوع اتفاقي است که
پيرامون انسان ميافتد و بعد ديگر اين
که انسان داراي عظمتي باشد ،تالشي
کند و جهادي انجام دهد اما کساني در
نفي آن جهاد و تالش او اقدام کند .سيد
حسن از اين باب مظلوم است که نه تنها
ناجي شــيعه بود و هست که مسيحيت
هم بقاي خود را با تدبير او ميداند.
سرلشکر سليماني تصريح کرد :نکتهاي
که دشــمن ميداند و اما بايد با جديت
بداند ،آن چيزي که قصاص خون عماد
است شليک يک موشک نيست .آن که
قصاص خون يک عماد اســت کشتن
يک نفر نيســت .قصــاص خون عماد
و همــه عمادهايي که در فلســطين و

مديران کشور
مراقب سخنان خود باشند

لبنان به شهادت رسيدهاند و در ايران و
ديگر جاها با توطئه رژيم صهيونيستي
بــه شــهادت رســيدهاند ،برچيدن و
بنيان کنــدن اين رژيــم کودک کش
صهيونيستي است.
فرمانده نيروي قدس ســپاه خاطرنشان
کرد :دشمن ميداند اين امر حتمياست
و ميداند در کنار همه شهادتهايي که
اتفاق ميافتد  ،روزانــه دهها کودک با
همين مدرســه و با همين نشاني متولد
ميشــوند و جاي پاي خالــي آنها را پر
ميکنند .بنابراين اين وعده الهي حتما
تحقق پيدا خواهد کرد و ما به اين وعده
اطمينان داريم .ما وعده الهي را صادق
ميدانيم و صــدق آن را در عرصههاي
گوناگــون بارها ديدهايــم و در قصاص
خون اين شهداي ارزشمند خواهيم ديد.
فرمانده نيروي قدس اظهار داشــت :ما
هيچ شــبي نميخوابيم مگر اين که به
دشــمنان فکر ميکنيم و جلوي چشم
ماســت .اين رژيم ماندني نخواهد بود.
اعمال اين رژيم مزدور نشــان ميدهد
کــه اين رژيــم پايدار نيســت و هيچ
عوامل و آثار پايداري در اين رژيم ديده
نميشود.
وي خاطر نشــان کرد :اعمالي که رژيم
صهيونيســتي انجام ميدهــد بيانگر
ناپايداري اين رژيم صهيونيستي است و
ما ايــن آثار را ديده و حس ميکنيم .ما
اين وحشت و دست و پا زدنها و ديوانه
وار عملياتهاي غيرانجام را ميبينيم و
اينها آثار تالشهاي مذبوحانه آخرين
اســت .به همين دليل اين نظام پايدار
نخواهد بود.

قاسميدر واکنش به ماکرون:

اجازه نميدهيم درباره کاهش توان دفاعي ايران حرف بزنند

زمان اقدام عليه ايران
در شوراي امنيت است

نيکي هيلي ســفير
آمريکا در ســازمان
ملل خواســتار اقدام
شــوراي امنيــت
ســازمان ملل عليه
ايران شــد .به گزارش فارس ،وي که به
دليل مواضع ضد ايرانياش شهرت دارد،
اعالم کرد که اکنون زمان آن رســيده
اســت که شوراي امنيت به دنبال انتشار
گزارش کارشناسان سازمان ملل مبني بر
انتقال تســليحات از ايران به يمن عمل
کند.

بهــرام قاسميســخنگوي وزارت امورخارجــه
در واکنــش به ســخنان اخير امانوئــل ماکرون
رئيس جمهور فرانســه اظهار داشــت :جمهوري
اسالميايران خواســتار تحقق و تحکيم صلح و
امنيت همســايگان و منطقه حساس و پر التهاب
خاورميانه است و در اين راه و با درنظر داشت اصول
ثابت خود که تقويت ثبــات و امنيت براي خود و
همه منطقه است ،تماميتالش و توان خود را در
جهت مبارزه با تهديدات امنيتي و بي ثبات ســاز
گروههاي تروريستي به کار گرفته است.
وي تاکيد کرد :جمهوري اســاميايران با بهره

گيري از تجارب تاريخي و بخصوص تجارب تلخ
چند دهه اخير که باعث تجاوز و حمله نظامييک
رژيم ديکتاتور سر تا پا مسلح به سالحهاي دريافتي
از بسياري از کشورهاي جهان و بخصوص برخي
کشورهاي اروپايي که دوستان فرانسوي بدان بيش
از ديگران واقفند ،هرگز اجازه نخواهد داد ديگران در
جهت کاهش توان دفاعي و بازدارندگي ايران صلح
جو ســخن و يا تالشي با معيارهاي دوگانه داشته
باشند و در عين تکرار و ابراز نگراني از توان دفاعي
ايران به فروش و تسليح ديگر کشورهاي منطقه به
انواع سالحهاي فوق پيشرفته اقدام کنند.

سخنگوي دســتگاه ديپلماسي ادامه داد :آناني که
نگران توان دفاعي و بازدارنده ايران هســتند ،بعد
از مرور تاريخ جنگ تحميلي هشــت ساله و ديگر
اقدامات غير منطقي خود در قبال مردم بزرگ ايران
بهتر است هر چه سريعتر از صدور انواع سالحهاي
کشتارجمعي و ديگر تسليحات به کشورهاي منطقه
خودداري کنند ،که اگــر خطري منطقه را تهديد
ميکند همانا حمايت از کشورهاي حاميتروريسم
تکفيري و فروش تسليحات و دخالتهاي نابجاي
ديگران در اين منطقه خواهد بود.
فرانســه روز سهشــنبه بار ديگر خواستار تشديد
به گزارش فــارس ،امانوئل ماکرون رئيسجمهور نظارتهاي بينالمللي بر برنامه موشکي ايران شد.

حجتاالسالم ابوترابيفرد در خطبههاي
نماز جمعه تهران ،گفت :مديران کشور
مراقب سخنان خود باشند چرا سخناني
بگوييم که نقدهــاي زيادي به آن وارد
شود و بعد به آن نقدها اعتراض کنيم و
بگوييم که منظور ما چيز ديگري است،
سخنان مســئول جمهوري اسالميبايد
سخناني متقن ،مستدل ،محکم و مبتني
بر اصول و قولها نيز بايد مستدل باشد.
به گــزارش فارس ،امــام جمعه موقت
تهران گفت :ايستادگي در اصول و حق
بسيار مهم اســت ،بايد در جبهه داخلي
ثابت و استوار در خانواده صبور و در برابر
دشــمن با قدرت ايستادگي کنيم .اينها
ويژگي جامعه اسالمياست .ابوترابيفرد
گفت :اســام در هيچ شــأني از شئون
خود به جامعه بياعتنا نبوده و نيســت و
به جامعه شخصيت داده است و يکي از
ويژگيهاي جامعه اسالميوحدت است
و ايران هيــچگاه تا اين اندازه وحدت را
تجربه نکرده است.
ستاد حقوق بشر :با عنوان محیطزیست
اقداماتتجاوزکارانهمیکنند

ســتاد حقــوق بشــر در پاســخ بــه
فضاســازيهاي وســيع ،غيرمستند و
خصمانه در خصوص خودکشــي سيد
اماميعليه جمهوري اســاميايران و
ايضأ براي اطالعرساني صحيح و تنوير
افــکار عموميبيانيهاي صــادر کرد .در
بخشي از اين بيانيه آمده است :جمهوري
اســاميايران  ،ضمــن تأييد ضرورت
حمايــت و توســعه فعاليتهاي محيط
زيستي  ،قويأ نسبت به استفاده پوششي
از ايــن فعاليتها براي مقاصد خصمانه
بخصوص تجاوزات نظامــيو اقدامات
تروريستي هشــدار ميدهد .از سازمان
ملل و نهادهــاي مربوطه انتظار ميرود
به آمريکا و تمام کشــورهايي که صرفأ
از عنوان «مدافع محيط زيست» استفاده
نموده و مقاصــد غيرقانوني و خصمانه
وتجاوز کارانه خــود را دنبال مينمايند
اخطار جدي بدهنــد .در حقيقت اعتبار
سازمان ملل و نهادهاي تابعه آن قرباني
حقيقي اين سوءاستفادهها ميباشند.

استاندار هرمزگان در مراسم افتتاح پست  20/63کیلوولت مصلی :

نوبت اول

تالش های فعاالن صنعت آب و برق قابل تقدیر است

آگهی مناقصه عمومی

پست  20/63کیلوولت مصلی با حضور آقای
دکتر همتی استاندار هرمزگان  ،آقای مهندس
کهــوری مدیر عامل شــرکت بــرق منطقه ای
هرمزگان و جمعی از مسئولین و مقامات محلی
و استانی در شهرستان بندرعباس افتتاح شد.
دکتر همتی استاندار هرمزگان در مراسم افتتاح
پروژه های شرکت برق منطقه ای هرمزگان که
همزمان با نخســتین روز دهه فجر انجام شد
 ،عنوان کرد  :این ایام فرصت خوبی اســت تا
خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را
با زبانی قابل درک با مردم در میان بگذاریم.
وی ادامه داد :در طول  39سال گذشته با وجود
جنگ تحمیلی و تحریم های بی سابقه در طول
تاریــخ  ،به لطف خداوند و هدایت های رهبری
انقالب و اســتقامت و حضور مردم توانستیم
عرصه های ســخت را با موفقیت پشــت سر
بگذاریم .اســتاندار هرمزگان با اشاره به بهره
برداری از پروژه های آب و برق در بندرعباس
 ،اضافه کرد  :از تالش و کوشش فعاالن صنعت
آب و برق در استان هرمزگان قدردانی می کنم
و تالش شــبانه روزی صورت گرفته موجب
شده تامین برق روستاها و شهرهای سراسر
استان هرمزگان به خوبی انجام شود
مهندس کهوری بــا بیان اینکه پســت 20/63
کیلوولت مصلی بــه نمایندگی از  7پروژه این
شــرکت به بهــره برداری می رســد  ،افزود :
تامین برق مشترکین منطقه  ،پایداری شبکه و
رضایت مشــترکین از مهمترین اهداف احداث
این پست می باشد.
مدیر عامل شــرکت برق منطقــه ای هرمزگان
افزود  :در دولت ها ی یازدهم و دوازدهم موفق
شــدیم در طی  5/4سال  51 ،پروژه به ارزش
 577میلیارد تومان به ظرفیت پست های استان
اضافه کنیم و در مجموع این شــرکت با تعداد
 65پروژه به ارزش  7000میلیارد ریال پیشتاز

می باشــد .مهندس کهوری با اشاره به تعداد
 14پروژه شــرکت برق منطقه ای هرمزگان از
هفته دولت تا دهه فجر ســال جاری افزود :در
هفته دولت سال جاری  7پروژه به ارزش530
میلیارد ریال به بهره برداری رسید و در دهه
فجر سال جاری  7پروژه دیگر به ارزش 740
میلیارد ریال به مردم شریف استان تقدیم می
گردد.

مدیر عامل شــرکت بــرق منطقه ای
هرمزگان :پست  20/63کیلوولت بندرلنگه
 2کام ً
ال بومی است

پســت  20/63کیلوولت بندرلنگه  2با حضور
آقــای اکرمــی معــاون سیاســی و امنیتــی
اســتانداری هرمزگان  ،آقــای مهندس بهاری
فرماندار شهرســتان بندرلنگه  ،آقای مهندس
کهــوری مدیر عامل شــرکت بــرق منطقه ای
هرمزگان و جمعی از مقامات محلی و استانی
افتتاح و به بهره برداری رسید.
در آغاز این مراسم جناب مهندس کهوری مدیر
عامل شــرکت برق منطقه ای هرمزگان ضمن
تبریک ایــام اهلل دهه مبارک فجر و عرض خیر
مقدم  ،گزارشی از وضعیت برق در شهرستان
بندرلنگه ارائه و افزود  :در ســالهای پیش برق
شهرســتان توســط تعدادی واحدهای دیزلی
تامیــن می شــد و این درحالیســت که اکنون
این شهرستان در یک مسیر و کریدور بسیار
محکمی از نظر پایداری برق قرار دارد .
مهندس کهوری گفت  :ان شــااهلل با راه اندازی
این پست بتوانیم تعدیل باری در بین پستهای
 63کیلوولت داشــته باشیم و با کارهای انجام
شده  ،و در حال حاضر شاهد پایداری بیشتری
نسبت به گذشــته در این شهرستان هستیم و
مشــکل خاصی وجود ندارد لذا امیدواریم در

سالهای آتی با توجه به وضعیت رشد بار این
پست را به پست دائم تبدیل نموده و بتوانیم در
آینده همگام با توسعه این منطقه  ،برنامه های
خود را عملیاتی کنیم .
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان در
ادامه تصریــح کرد  :اعتبار این پروژه از محل
اعتبارات سفر مقام معظم رهبری تامین شده و
در واقع این پست با عنایات مقام معظم رهبری
احداث شده است در حالیکه سایر پروژه ها از
منابع داخلی شرکت تامین می گردد.
مهنــدس کهــوری در خاتمه ضمن تشــکر از
تالشــهای همکاران و مسئولین منطقه  ،گفت :
پســت  20/63کیلوولت بندرلنگه  2کامال بومی
اســت و جای بســی خرسندی اســت که این
توانمندی در اســتان ایجاد شــده و امید است
با افزایش تعداد پیمانــکاران در حوزه احداث
پستهای فوق توزیع رقابت سازنده ای حاصل
گردیده و شــاهد پیشــرفتهای خوبی در این
زمینه باشــیم .در ادامه مراســم آقای اکرمی
معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان
نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام (ره) و
شهدای انقالب اسالمی  ،از تالشها و فعالیتهای
مدیر عامل و کارکنان شــرکت برق منطقه ای
هرمزگان در حوزه تامین برق استان تشکر و
قدردانی نمود.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان
در ادامــه به بحث اســتفاده از انرژی های نو
اشــاره نموده و افزودنــد  :در حال حاضر با
توجه به توسعه استان و احداث صنایع مختلف
یکی از الزامات توســعه  ،تامین پایدار انرژی
و خصوص ًا انرژی برق می باشــد که جادارد
از جنــاب مهندس کهوری و همکارانشــان که
همیشــه در این زمینه پای ثابت توسعه بوده
اند بخواهیم با عنایت و توانمندی بیشــتری به
توسعه استان کمک کنند.

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به خرید کاالهای ذیل:
1ـ بیل با دسته تا سقف  2000عدد و کلنگ با دسته تا سقف  2000عدد با برآورد اولیه  2/400/000/000ریال
2ـ چراغ والور تا سقف  2000شعله ،فانوس تا سقف  2000شعله و کلمن آب تا سقف  500عدد با برآورد اولیه  6/000/000/000ریال
3ـ موکت تا سقف  12000مترمربع و نایلون پوششی تا سقف  7000کیلوگرم با برآورد اولیه  1/154/000/000ریال
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
متقاضیــان میتواننــد ظرف مدت  10روزکاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شــد با مراجعه به امور قراردادهای
شهرداری واقع در  :شهر قدس ،بلوار انقالب اسالمی  ،ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ،طبقه دوم نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
 خرید اوراق مناقصه به مبلغ  500/000ریال قابل واریز به حساب  0105708298000بانک ملی شعبه شهرقدس سپرده شرکت در مناقصه معادل  5درصد برآورد اولیه میباشد . سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرار داد مسترد نمیگردد. شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است . هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است .سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.انتشار نوبت اول  1396/11/28 :انتشار نوبت دوم 1396/12/5 :

روابط عمومی شهرداری شهر قدس

شرکت توزیع نیروی برق اهواز

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شامره ۹۶/۶۸

شــرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد پروژه تعویض مقره نقاط مختلف فاز دوم در حوزه عملیاتی خود را به پیمانکار واجد شــرایط  ،از طریق مناقصه عمومی
واگذار نماید .
میزان سپرده شرکت در مناقصه  ۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰ریال می باشد  ،که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر  ،چک تضمین شده بانکی و یا وجه نقد به حساب بانک تجارت شعبه
شهید چمران به شماره  ۱۰۲۸۰۴۰۰۲۰بنام شرکت توزیع نیروی برق اهواز به مناقصه گزار تسلیم گردد .
_ زمان و محل و نحوه دریافت اسناد  :از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت  ۵روز با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ  ۲۰۰,۰۰۰ریال .به حساب بانک صادرات شعبه
فلکه اول کیانپارس به شماره  ۲۱۹۵۱۲۲۲۲۳۰۰۹به آدرسهای زیر مراجعه نمایند :
_ پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز www.AEPDCO.lR
_ پایگاه اینترنتی توانیر www.TAVANIR.IR :
_ پایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات www. iets.mporg ir ,
_ تلفن تماس  ۰۶۱۳۴۴۹۰۷۰۰داخلی ۳۲۴۵
_ .آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشــایی پاکات  :حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  ۹۶ /۱۲/ ۱۲به دبیرخانه مرکزی شــرکت  :اهواز _ بلوار پاســداران جنب شهرک
صنعتی تسلیم گردد  ،بازگشایی راس ساعت  ۱۵مورخ  ۱۳/۱۲/۹۶می باشد .
_ به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضا مشروط  ،مخدوش  ،پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر واصل می شود  ،مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
_ هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است .
_ سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است .
امورتدارکات

از تبدیل بخاری وســایر وسایلی که با سوختهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند
شرکت گازآذربایجان شرقی

به نوع گاز سوز جدا خودداری نمایید.

نوبت اول

روابط عمومي شركت گاز آذربايجان شرقي

