
صفحه 2

سرمقاله

8Vol.18  No.5067   July 11.2019 صفحه  قیمت: 1500 تومانپنج شنبه 20 تیر 1398  8 ذوالقعده 1440  سال نوزدهم  شماره 5067 www.siasatrooz.ir info@siasatrooz.ir

سردار صفوی:
خروش مردم برای آزادی شیخ زکزاکی ایران قدرتی آسیب ناپذیر است
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صفحه 2

انگلیس تبعات 
توقیف نفتکش 

ایرانی را بعدا 
می فهمد

کدام 
برجام؟

فرا رسیدن موسم حج تمتع بار دیگر نام عربستان را 
بر س��ر زبان ها آورده است. قرار گرفتن بیت اهلل حرام 
و اماکن مقدس��ه در سرزمین عربستان، موجب شده 
تا این کش��ور از جایگاه معن��وی و به تبع آن جایگاه 
سیاس��ی ویژه ای برخوردار و امت اسالمی انتظارات 
خاص��ی از حاکمان این س��رزمین داش��ته باش��ند. 
ش��اید اولین خواسته امت اسالمی میزبانی صحیح و 
صادقانه از زائران، بدون تبعیض در کنار مقابله جدی 
با دش��منان وحدت امت اسالمی یعنی نظام سلطه، 

رژیم صهیونیستی و وهابیت است.
 از انتقادهای اساس��ی جهان اس��الم به سعودی آن 
است که از یک سو تحت سیطره وهابیت قرار گرفته 
و از سوی دیگر به جای همراهی با جهان اسالم علیه 
دش��منان، در بازی روابط با آمریکا و صهیونیس��تها 
قرار گرفته که به دلیل ریش��ه ضداسالمی آنها، عمال 
تهدیدی علیه جهان اسالم هستند. متاسفانه این نوع 
رفتارها از زمان به قدرت رسیدن حاکمان کم تجربه 
و هیجانی و غیرمنطقی در سمت های ارشد سعودی، 
ش��دت گرفته است که حاصل آن فاجعه منا در سال 

1394 و قربانی شدن هزاران حاجی بی گناه است.
حج امس��ال در حالی آغاز ش��ده اس��ت که حاکمان 
س��عودی از همین ابتدا اع��الم کرده اند که حجاج از 
دادن شعار سیاسی و مذهبی در حج خودداری کنند. 
هیات وزیران س��عودی عدم اجرای این امر را برابر با 
مجازات س��نگین دانسته است. این سخنان در حالی 
مطرح می ش��ود که چند نکت��ه در قبال آن در ذهن 

ایجاد می شود:
 نخست آنکه مفهوم حج چیست؟  آیا حج به معنای 
صرفا طواف خانه خدا و دیدار از اماکن مقدسه است؟ 
نگاهی ریش��ه ای به فریضه حج نش��ان می دهد که 
فلس��فه حج وحدت و یکپارچگی جهان اسالم و قرار 
گرفتن امت اس��المی در کنار هم برای آگاهی از درد 
و رنج یکدیگر و حل مش��کالت کالن جهان اس��الم 
اس��ت. اکنون جهان اسالم با درد و رنج های بسیاری 
همچون اش��غال فلس��طین و طراح��ی آمریکا برای 
نابودی آن با طرح معامله قرن اس��ت که در نشست 
بحرین بخشی از آن اجرا شد، بحران انسانی در یمن 
با حم��الت ائتالف س��عودی � آمریکای��ی، وضعیت 
بحرانی مسلمانان در اروپا و آمریکا و ... تنها بخشی از 
چالشهای جهان اسالم است. براساس سنت اسالمی 
حج جایگاهی برای وحدت جهان اسالم در برابر این 
مش��کالت اس��ت که اصل برائت از مش��رکین محور 
اصل��ی این وح��دت خواهد بود.  دوم آنکه س��عودی 
در حالی از سیاس��ی نش��دن ح��ج می گوید که خود 
در اقدامی سیاس��ی از ورود حجاج س��وری و یمن و 
حتی قطری جلوگیری و برای حجاج برخی کشورها 
همچون ایران مانع تراشی می کند. اگر سعودی واقعا 
به دنبال حج سیاسی نیست باید از این رفتارها دست 
ب��ردارد و میزبانی صادق باش��د.  در مجموع می توان 
گفت که منع کردن حجاج از ش��عارهای سیاس��ی و 
مذهبی خود رفتاری کامال سیاسی از سوی حاکمان 
س��عودی اس��ت که بس��یاری آن را برای خوشایند 
آمریکا، انگلیس، صهیونیستها و وهابیون می دانند به 
ویژه اینکه س��عودی همچنان به رفتار گزینش��ی در 
پذیرش حجاج کش��ورها ادامه می ده��د. پایان دادن 
بر این وضعیت و پذیرش برگزاری مراسم هایی چون 
برائ��ت از مش��رکین به عنوان مولف��ه وحدت جهان 
اس��الم می تواند شاخصه ای برای نشان دادن صداقت 

سعودی، مبنی بر عدم سیاسی کردن حج باشد.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

حاشیه های جلسه هیئت دولت
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واکنش واعظی 
به پخش 

سریال گاندو

حج را چه کسی 
سیاسی می کند؟
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گل به خودی تازه تدبیر و امید

آگهى مناقصه عمومى 

مهدى ناصرى مقبل -سرپرست شهردارى کمال شهر

دوم
ت 
نوب

شهردارى کمال شهر بر اساس بودجه سال 98 در نظر دارد ساخت و نصب عرشه پل عابر پیاده واقع در کمال شهر بعد از پل حصارك بلوار شهید بهشتى ابتداى 
ورودى خرمدشت را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل ظرف 
مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت خرید اسناد مناقصه از ساعت 9 الى 14 به آدرس: کرج، کمال شهر ، بلوار شهردارى ، شهردارى کمال شهر واحد امور 

قراردادها مراجعه نمایند. 

1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به یکى از روشهاى ذیل:
الف) ضمانت نامه بانکى ترجیحًا از یکى از بانکهاى استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کارى اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد.

ب) واریز فیش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانک ملى 
ج) چک تضمین شده بانکى در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملى به نام شهردارى کمال شهر

2-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهردارى کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

4- شرکت کنندگان مى بایست جهت خرید اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فیش از شهردارى کمال شهر و واریز مبلغ 500/000 ریال اقدام نمایند. الزم به ذکر مى باشد 
مبلغ واریزى جهت خرید اسناد مناقصه به هیچ عنوان مسترد نمى گردد.

5- در هر شرایطى مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
6- در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل شرکت الزامى مى باشد.

7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوطه به پیمانکار نزد شهردارى باقى مى ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان 
انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.

8- مهلت خرید اسناد از مورخ 98/04/20 لغایت 98/4/30 مى باشد بدیهى است پیشنهادات مناقصه گران مى بایست در پاکت ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 98/4/31 به دبیرخانه شهردارى کمال شهر تحویل داده شود.

9- کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 98/5/2 در کمیسیون عالى معامالت بازگشایى مى گردد.
10-  هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

شهردارى کمال شهر 

مبلغ سپرده شرکت مبلغ پروژه (ریال)شرح  عملیات
در مناقصه (ریال)

مدت 
قرارداد

میزان 
تهاتر

رتبه درخواستى

ساخت و نصب عرشه پل عابر 
پیاده جهت نصب پله برقى

حداقل رتبه 5 راه و باند با ابنیه 60درصد6ماه 7/000/000/000350/000/000
و یا مجوز ساخت سازه هاى 
سنگین فلزى از وزارت صنایع

آگهى مناقصه عمومی مرحله اول
 (شماره 1398-13)

شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 98/198/ش- 1398/04/17  شوراي اسالمی شهر ، اجراي کلیه امورات مربوط به خدمات 
شهري را از طریق مناقصه عمومی به شرکت هاي واجد صالحیت و مورد تأیید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدت  یکسال شمسی طبق شرایط ذیل 

واگذار نماید. 

1-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه که در جدول قید شده باید توسط شرکت کنندگان به شماره حساب 3100000883006 بنام شهرداري پارس آباد مغان نزد 
بانک ملی مرکزي واریز و شرکت کنندگان مى بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد www.setad iran.ir  ، سپرده 
و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت (الف) اسناد مناقصه ، صالحیت کاري و آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت خود را براساس شرایط فوق در 
پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت را در پاکت (ج) و هر سه پاکت را به صورت الك شده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و به حراست شهردارى تحویل 

داده و رسید دریافت دارند.
2- هزینه چاپ و نشرآگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

3- در صورتیکه برندگان اّول و دّوم مناقصه با حق تقّدم حاضر به عقد قرارداد نباشد سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4- شرکت هایی میتوانند در این مناقصه شرکت نمایند که داراي گواهینامه صالحیت شرکت هاي خدماتی از اداره کار تعاون و امور اجتماعی و همچنین 

گواهینامه ایمنی کار باشند.
5- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش، ناقص، فاقد سپرده و یا اینکه خارج از موعد مقرر تحویل داده شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

6- تمدید قرارداد منوط به رضایت شهرداري از عملکرد پیمانکار و پس از اخذ مجوز از شوراي شهر امکانپذیر است.
7- از برنده مناقصه 10 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد ضمانت نامه بانکی اخذ خواهد شد.

8- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه: از مورخه  1397/04/20 تا آخر وقت اداري مورخه 1397/04/25 .
9- مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد:  از  مورخه  1397/04/22 تا آخر وقت اداري مورخه 1397/04/31.

10- بازگشایی و بررسی پیشنهادات: مورخه  1397/05/01 در دفتر شهردارساعت 16/30 بعد از ظهر.
11- نحوه تهیه و خرید اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت و کسب اطالعات و نحوه اطالع رسانی صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)
  www.setad iran.ir  امکانپذیر است. شماره تلفن جهت دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) 021-41934                                                                                                                                                                                     

      نوبت اول: 1397/04/20  - نوبت دوم : 1397/04/22 

مبلغ سپرده (ریال)قیمت پایه کل  (ریال)موضوع و نوع کارردیف

1
 ، شهري  زباله  آوري  جمع  و  تنظیف  الیروبی،  پسماند،  آوري  جمع   ، روب  و  رفت  شامل  شهري  خدمات  عملیات  اجراي 
شستشوي معابر،خیابانها و میادین ، جداول و سطل هاي زباله ، برف روبی و نمک پاشی معابر، الیروبی و رفع آب گرفتگی 

، جمع اوري نخاله هاي کنار جداول و ساختمانها و پاك کردن آگهی هاي تبلیغاتی 
25/762/320/0001/300/000/000

آگهى مناقصه عمومى 

روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان

با  اى  مناقصه  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  گاز  شرکت 
موضوع و شرایط زیر برگزار نماید: 

موضوع مناقصه: اجراى عملیات شبکه گذارى فوالدى و 
پلى اتیلن به صورت پراکنده و ساخت و نصب ، جابجایى 
، جمع آورى انشعاب فوالدى و پلى اتیلن و پلى فوالدى 
و جمع آورى شیر پیاده رو در سطح محدوده گاز رسانى 

شهرستان بویین میاندشت و افوس و نواحى تابعه
میلیون  (دویست  ریال   200/000/000 تضمین:  میزان 

ریال)
کد فراخوان: 3207370

خیابان   ، اصفهان  گزار:  مناقصه  دستگاه  نشانى  و  نام 
چهارباغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگى: حداکثر تا تاریخ 98/04/29
بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  مى  گران  مناقصه 
استان  گاز  الکترونیکى شرکت  رسانى  اطالع  پایگاه  به 

اصفهان به آدرس
  یا 
با شماره تلفن 38132-031 داخلى 2584 تماس حاصل 

فرمایند.

شماره مجوز (1398,2217)
دوم
بت 
نو

آقای پوششی و ماشین از دره درآمده بحران زده!
روحانی در جلسه هیئت دولت:

خادم 
بی لیاقت

سعودی امسال هم برای حجاج خط و نشان کشید 

خادم بی لیاقت
سعودی امسال هم برای حجاج خط و نشان کشید 

س��ران سعودی گویا بی تعهدی را س��رلوحه کار خود قرار 
داده و اصرار دارند که به جهان اسالم بی کفایتی خود برای 
خادم حجاج بودن را نش��ان دهند چنانکه کابینه عربستان 
در بیانیه ای نس��بت به سر دادن هرگونه شعارهای سیاسی 

و مذهبی در مناسک حج هشدار داد.
از س��ال 1394 یعن��ی آن زمانی که فاجع��ه منا رخ داد و 
ه��زاران زائر قربانی ب��ی کفایتی میزبان��ی حاکمان جدید 
سعودی شدند، از مطالبات و خواسته های ملت ها و علمای 
جهان اس��الم را گرفتن مدیریت حج از سعودی و تشکیل 
س��اختاری از تمام کشورهای اس��المی برای مدیریت حج 
ب��ود. مطالبه ای ک��ه همچنان ادامه دارد ام��ا فرصتی داده 
ش��د تا س��عودی بتواند رفتارهای نادرست و کاستی هایش 
را جبران و خادمی با صداقت ش��ود بویژه اینکه سعودی با 
ممانعت از ورود حاجیان برخی از کشورها از جمله یمنی ها 

و سوری ها سیاسی سازی میزبانیش را نشان داده است. 
ای��ن روند گویا امس��ال نیز ادامه یافت��ه چنانکه در اقدامی 
کامال سیاس��ی، کابینه عربس��تان با صدور بیانیه ای نسبت 

به س��ر دادن هرگونه ش��عارهای سیاسی و مذهبی در حج 
هش��دار داد و اعالم کرد که تدابیر الزم را برای ممانعت از 
سردادن این شعارها اتخاذ خواهد شد. جلسه هیئت وزیران 
عربس��تان به ریاست سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی 
در کاخ "الس��الم" واقع در ش��هر جده برگزار شد و پس از 
اتمام جلس��ه، این بیانیه صادر شد.در بیانیه هیئت وزیران 
عربس��تان آمده اس��ت: حجاج باید صرفاً به ادای مناس��ک 
ح��ج بپردازند و مراعات برادران خ��ود را در اماکن مقدس 
بکنند و از هر اقدامی که حج و آرامش آن را برهم می زند، 
بپرهیزند و هیچگونه شعار سیاسی و یا مذهبی سر ندهند. 
در بیانیه مذکور همچنین آمده اس��ت: به هیچ وجه انجام 
چنین کارهایی در هیچ شرایطی قابل قبول نیست. از سوی 
دیگر، تحت فش��ار سعودی، س��ازمان همکاری اسالمی در 
بیانیه ای از کش��ورهای عضو این سازمان و جوامع اسالمی 
خواس��ت تا از سر دادن ش��عارهای سیاسی در مراسم حج 

اجتناب کنند.
 طبق آمارهای رسمی، در موسم پیشین حج، تعداد حجاج 
ب��ه ۲ میلی��ون و 3۷1 ه��زار و ۶۷۵ تن رس��ید. البته این 
هش��دار دادن صرفا به حاکمان سعودی ختم نشده چنانکه 

یک وزیر س��ابق سعودی در دفاعی غیرمستقیم از آمریکا و 
رژیم صهیونیس��تی، شعار سیاس��ی حجاج )علیه آمریکا و 
رژیم صهیونیستی( را نوعی ناسزا، فسق و جدال دانست که 
به گفته او از نظر قرآن جایز نیس��ت.»محمد بن عبدالکریم 
العیسی« وزیر پیشین دادگستری سعودی و دبیر کل مرکز 
موس��وم به »انجمن جهان اس��الم« در مقام توجیه دستور 
هیأت وزیران و تقبیح ش��عار سیاسی در مراسم حج برآمد. 
او در گفت وگو با شبکه العربیه، مدعی شد که شعار سیاسی 
حج گزار را از اهداف ش��رعی دور می کند و »فرد مس��لمان 
باید اوقات خود را صرف تقرب به خداوند کند و از هرگونه 
اخالل ی��ا کار بیهوده بپرهیزد«.او همچنین گفت که س��ر 
دادن ش��عار سیاسی موجب از بین رفتن قداست خانه خدا 

می شود.
این مواضع در حالی مطرح می ش��ود که با توجه به شرایط 
حاکم بر جهان اسالم و منطقه، حج فرصتی برای یکپارچه 
س��ازی جهان اس��الم و آگاه س��ازی آنها از شرایط بحرانی 
جهان اس��الم است که ممانعت س��عودی از این مهم خود 
نش��انگر سیاسی کاری آنان اس��ت که خدمت به آمریکا و 

صهیونیست ها می شود.
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