
افتخاری بر نقض قانون ناقص

تبص��ره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرس��ی کیفری 
مص��وب  ۱۳۹۲و اصالحات بعدی آن از جمله موارد 
م��ورد انتقاد  طرفداران عدالت و مخالفان تبعیض در 
ام��ر وکالت بود. انتخاب وکی��ل از میان وکالی مورد 
اعتماد قوه قضائیه)خ��اص( در پرونده های امنیتی و 
اقتصادی در مدیریت سابق قوه قضاییه شکل گرفته 
بود که س��بب اعتراض شدید وکالی پیشکسوت و با 
سابقه گردید. بعد از اعالم اسامی وکالی مورد اعتماد 
قوه قضائیه توس��ط ریاست وقت، طی سه مرحله به 
ص��ورت علنی و ب��دون اطالع بعدی اف��رادی به این 
لیست اضافه شدند که بعد از حضور در این مدار بسته 
و دایره محصور، مخالفتش��ان به موافقت تبدیل شد، 
صرف نظر از تصریح و مصداق قانونی این تبصره که 
خود تعمیم ناروایی از تفسیر مضیق این پیش بینی 
قانونی داشت، س��بب ایجاد فضای تبعیضی گردیده 
بود و با تقس��یمی که بی��ن وکال به وکالی خودی و 
غیرخودی ایجاد نم��وده بود با ایجاد رانت و انحصار،  
رفته رفته باعث  یکسان شدن دفاعیات و تحلیلهای 
حقوقی مش��ابه در پرونده ها و ص��دور احکام ابتدایی 
ضعیف گردید و مسیر انحراف و فساد ناشی از انحصار 

صنفی را در پی داشت . 
 ریاس��ت قبلی قوه قضاییه که خود را ملزم به اجرای 
قانون و اجرای این تبصره از ماده جنجالی می دانست 
علیرغم طرح مک��رر موضوع ضرورت��ی برای اصالح 
نمی دید که برای عبور از این پاسخ صنفی، با معرفی 
وکالی معتمد از روی تکلیف قانونی عمال هیچ گامی 

برای رفع این تبعیض برنداشت.
ط��رح دغدغ��ه تبعی��ض در نهاد وکال��ت و »عدالت 
صنفی« با مدیریت جدید قوه و مرکز وکال ادامه پیدا 
کرد و رفع تبعیض با حذف تبصره این ماده به صورت 
رسمی در کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکال 
به عنوان یک خواسته به حق و به جای اعضای مرکز 

وکال از کمیسیون مطرح گردید. 
پ��س از طرح موض��وع در یک اق��دام مطالبه گرانه 
صنفی  این خواس��ت از ریاست مرکز مطرح گردید 
و با جلسات و پیگیری هایی که توسط  ریاست مرکز 
ب��ا هدف رفع تبعیض و ایج��اد برابری و عدالت برای 
همه آحاد و اصناف جامعه وکالت دنبال می شد، این 
تالش ها نتیجه داد و ش��اهد اعالم حذف رس��می و 
موضوعی »پرونده های اقتصادی« از تبصره ذیل ماده 

۴۸ آیین دادرسی کیفری شدیم.
 بدون ش��ک تصور این م��اده از قانون به عنوان یک 
قانون ناقص که از فلس��فه عدالت قانونگذاری به دور 
بود، مس��ئله قابل هضم��ی برای وکال  نب��ود. اقدام 
صنفی و پیگیری هایی که توسط کمیسیون حمایت 
و صیانت از مرکز و ریاست مرکز انجام گردید و میزان 
اثرگ��ذاری این مرکز در تصمیم��ات قوه قضاییه را با 

حفظ حقوق آحاد جامعه وکالت را نشان داد.
ح��ذف این تبصره از قانون  افتخاری بزرگ بانش��ان 
ب��رگ زری��ن دیگری را ب��رای خانواده نه��اد وکالت 
ب��ه ارمغ��ان آورد و میتوان به انج��ام اقدامات بزرگ 
و س��ازنده دیگری برای اعض��ای مرکز و نهاد وکالت 

امیدوار شد. 

تصویب ممنوعیت انتصاب مدیران 
دوتابعیتی 

عضو کمیس��یون آموزش مجلس گفت: در نشست 
عصر روز )سه شنبه( این کمیسیون طرح ممنوعیت 
انتخ��اب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت 
مضاعف و مرتبط با کش��ورهای خارجی به تصویب 
رس��ید. احمد ن��ادری عضو کمیس��یون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی در تشریح جزئیات 
نشست این کمیسیون اظهار داشت: طرح ممنوعیت 
انتخ��اب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت 
مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی با اصالحاتی 
در این کمیس��یون به تصویب رسید. وی همچنین 
افزود: در این جلس��ه طرح اساس��نامه شرکت ملی 
گاز ایران و الیحه مالیات بر درآمد و دارایی فعاالن 
اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی با اعمال 
اصالحاتی تصویب ش��د. عضو کمیس��یون آموزش 
و تحقیق��ات مجلس تصریح ک��رد: همچنین الیحه 
تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی ارجاع شد.  فارس
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هوشنگ مقبولی 
وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت 

و صیانت از مرکز وکال

عل��ی ربیعی گفت: از نظر م��ا و دیگر اعضای 
شورای امنیت و جامعه بین المللی، در بیستم 
س��پتامبر هیچ اتفاقی نخواهد افتاد جز تداوم 
زورگویی های نامش��روع و شکست خورده و 

البته انزوای بیشتر آمریکا.
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری 
خود ب��ا خبرنگاران گفت: دو گانه هایی که در 
دوران مبارزه با کرونا ایجاد شده مبارزه با این 

ویروس را سخت کرده است. 
وی در مورد بازگش��ایی مدارس اظهار داشت: 
همزمان با بازگشایی مدارس، مبارزه ای چند 
کرونایی دولت و ملت ما وارد مرحله جدیدی 
می شود. این یک مبارزه ساده نیست، مبارزه 
زندگی است، مبارزه برای بقای ملی است. ما 
ه��م باید آموزش را طبق روال همیش��گی به 
پیش ببری��م و هم امر س��المت و مراقبت از 
جان فرزندان خودمان را در صدر همه اولیت 
ها قرار دهیم. این یک آزمون ملی است ما در 
شرایط متفاوت با کشورهای دیگر قرار داریم. 
م��ا یک کرونا نداریم، دو کرونا داریم؛ کرونای 
تحری��م، کرونایی ک��ه دولت ای��االت متحده 
امریکا مس��ئول آن اس��ت. ربیع��ی در مورد 
اینکه چرا س��تاد ملی کرون��ا به صورت واضح 
بح��ث حضور دانش آم��وزان را اعالم نکرده و 
یک س��ردرگمی بوجود آمد خاطرنشان کرد: 
سیستم اطالع رسانی ما در مورد حضور دانش 
آموزان در مدارس اش��کال داشت و باید آن را 
بپذیریم. البته رئیس جمهور همان روز شنبه 
اعالم کرد که هر کس نمیخواهد به مدرس��ه 

نرود و اجباری در این زمینه وجود ندارد.
س��خنگوی دولت در بخش دیگری از نشست 
خب��ری خود گف��ت: تصمیم گرفته ش��د ۵۰ 
درصد اراضی دولتی که در قالب طرح مسکن 
مل��ی ب��ه وزارت مس��کن داده می ش��ود به 

کارمندان خود آن سازمان داده شود.
ربیع��ی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه 
از  باره��ا  س��خنانش  در  رییس جمه��وری 
دوگانه هایی همچ��ون »نان و جان«، »دین و 
جان« و در روزهای اخی��ر »آموزش و جان« 
س��خن گفته  است اما پرس��ش اینجاست که 
آیا آمار ابتالی ایرانیان به کرونا نش��ان دهنده 
موفقیت در زمینه ی برقراری تعادلی میان این 
دوگانگی ها بوده یا نه؟ گفت: اتفاقا برگزاری و 
ایجاد تعادل بین ای��ن دوگانه ها رمز موفقیت 
ما بوده اس��ت. برگزاری ای��ن دوگانه ها باعث 

جلوگیری از افراط و تفریط است.
وی تصریح کرد: اتفاقا اینجا جای مقایس��ه با 
سایر کش��ورهای دیگر هم هست. کشورهای 
اروپای��ی دچ��ار موج س��وم ش��دند و برخی 
کشورها در فستیوالها و اجتماعات نتوانستند 
مراع��ات کنند. اجازه بدهی��د آخرین موضوع 
برگزاری دین و جان را بگویم که شاهد بودیم 
ک��ه م��ردم در عزاداریها  تم��ام پروتکل ها را 

رعایت کردند. 
س��خنگوی دولت در پاس��خ به این پرس��ش 
که ۲۰ س��پتامبر چه اتفاق��ی خواهد افتاد و 
تحریم های ایران برخواهد گشت؟ گفت: آنچه 
ایاالت متحده آمریکا به آن اس��تناد  می کند 

از اساس مبنای حقوقی ندارد.
وی ادامه داد: این کشور عضو برجام نیست که 
بخواهد از یکی از بندهای برجام استفاده کند. 
ضمن آنک��ه در همان بند قطعنامه و بندهای 
مرتبط در برجام )بندهای ۳۶ و ۳۷(، اش��اره 

شده که تمامی راه های حل و فصل اختالفات 
باید طی شده باشد، در صورتی که هیچ کدام 

از آنها طی نشده است. 
ربیع��ی تاکید کرد: از نظر م��ا و دیگر اعضای 
شورای امنیت و جامعه بین المللی، در بیستم 
س��پتامبر هیچ اتفاقی نخواهد افتاد جز تداوم 
زورگویی های نامش��روع و شکس��ت خورده 
و البت��ه انزوای بیش��تر آمری��کا. همانطور که 
اعض��ای ش��ورای امنیت ب��ا صدای��ی بلند به 
آمریکا گوش��زد کردند، این کشور هیچ حقی 
در بازگرداندن تحریم های پیش��ین ندارد و از 
این پس نیز تالش آمری��کا هیچ معنایی غیر 
از سرکش��ی در برابر خواس��ت و اراده جامعه 
بی��ن المللی نخواهد داش��ت. ربیعی در مورد 
اینکه حس��ن روحانی از نقش��ه راه اقتصادی 
یک س��ال باق��ی مانده به قرن جدید س��خن 
گفته اس��ت و این نقش��ه چه تغییری به نفع 
مردم ایجاد می کند؟ اظهار داش��ت: بی تردید 

این مجموعه برنامه ها در بازار سرمایه تورم و 
اش��تغال اثرگذار خواهد بود همچنین بخشی 
از برنامه در زمینه معیش��تی است بنابراین به 
صورت مستقیم و غیرمس��تقیم تاثیر خود را 
خواهد داش��ت. در ادامه، خبرن��گاری از علی 
ربیعی پرسید: آقای محمدباقر نوبخت، معاون 
رئی��س جمهور گفته که ب��رای خرید به بازار 
نمی رود و خبری از قیمتها ندارد، آیا ش��ما و 
بقیه دولتم��ردان این روزها به بازار رفته اید و 
از قیمتها خبر دارید؟ اگر مطلع نیس��تید باید 
خدمتتان عرض کنم که هر روزی که مردم به 
بازار مراجعه می کنند شاهد افزایش لحظه ای 
قیمته��ا ازجمله در ب��ازار مس��کن و خودرو 
هستند. برای همه مردم سوال شده که دولت 
اصال از اوضاع باخبر است و دولتمردان کاری 

برای مدیریت بازار می کنند یا نه؟
ربیع��ی در پاس��خ گف��ت: اینک��ه ی��ک مقام 
مس��ئول، صادقانه گفته که همس��رش خرید 

انج��ام می دهد آیا کار اش��تباهی اس��ت؟ آیا 
درس��ت بود که دروغ گفته شود یا مثاًل گفته 

شود در محله ما قیمت ها ارزان است؟
س��خنگوی دول��ت ادام��ه داد: دقی��ق ترین 
گزارش ها درب��اره قیمت ها و تحوالت بازار به 
خصوص در مورد ۱۰۰ قلم کاالهای ضروری و 
مهم توسط دستگاه هایی چون وزارت اطالعات، 
کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی 
بط��ور نوبه ای تهیه و در اختیار رییس جمهور 
و اعضای دولت قرار می گی��رد. باید بدانیم تا 
زمانی که تنش قیمت ارز که ناش��ی از تحریم 
بوجود آمده را نتوانیم به س��امان برسانیم این 

مشکالت را شاهد خواهیم بود.
ربیع��ی با بیان اینکه علیرغ��م حرکات جدید 
آمریکایی ها و فش��ارهای بین المللی که روان 
جامعه را هدف ق��رار داده اند تالش می کنیم 
تکانه های ارزی را به ثبات برس��انیم، تصریح 
ک��رد: کاهش ت��ورم را بانک مرکزی و س��تاد 
اقتصادی دنبال کرده اند. امیدواریم مسیر نرخ 
ت��ورم در کانال های هدف گذاری ش��ده قرار 
بگیرد، اما مشخصاً خودم قیمت برخی کاالها 

را که می خرم می دانم.
سخنگوی دولت در مورد اینکه گفته می شود 
در سفر رئیس مجلس به خوزستان از عملکرد 
دولت در این اس��تان، به نحوی س��ر بس��ته 
انتقاد ش��ده اس��ت و آیا دولت و مجلس قرار 
اس��ت در این زمینه همکاری داشته باشند؟، 
بیان داش��ت: هم��واره ازهمکاری ه��ای بین 
قوا اس��تقبال کردیم و ضم��ن اینکه مرزهای 
همکاری و تعامل بین قوا هم قانون اساس��ی 
مش��خص کرده اس��ت. مردم خوزستان حق 
دارن��د و م��ا ب��ه اعتراضات مردم خوزس��تان 

احترام می گذاریم.
وی درباره اینکه در سال جهش تولید افزایش 
چند درصدی سموم و کود مورد نیاز باغداران 
و کش��اورزان چه توجیهی دارد؟ خاطرنش��ان 
کرد: دولت حمایت از کشاورزان را رها نکرده 
اس��ت و سیاس��ت خرید تضمین��ی را دنبال 
کردیم. بخش��ی از مشکالت موجود در زمینه 
تامی��ن نهاده ها به دلیل کاهش اختصاص ارز 
۴۲۰۰ تومانی بود که به علت محدودیت های 
ناشی از تحریم اتفاق افتاده است. پیشتر بیش 
از ۱۴ میلیارد دالر سوبس��ید م��ی دادیم که 
این رقم به ۸ تا ۹ میلیادر دالر رس��یده است.
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| مرتضی نجفی قدسی
بهترین توصیفات از حضرت موسی و حضرت 
عیس��ی و دیگر انبیاء علیهم الس��الم در قرآن 
کریم آمده اس��ت و لذا اهانت به قرآن، توهین 

به همه انبیاء محسوب می شود.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»یُِریُدوَن أَْن یُْطِفُئوا نُوَر اهلَلِهّ بَِأْفَواِهِهْم َویَْأبَی اهلَلُهّ 
إاَِلّ أَْن یُِتَمّ نُوَرُه َولَْو َکِرَه الَْکافُِروَن« )توبه، ۳۲(

می خواهن��د نور خدا را ب��ا دهان های خویش 
خاموش کنند، ولی خداوند جز این نمی خواهد 
که نور خود را به تمام و کمال رساند، هر چند 

کافران را خوش نیاید.
متأسفانه بار دیگر شاهد رفتارهای توهین آمیز 
نسبت به ساحت مقدس قرآن کریم و پیامبر 
اک��رم )ص( در برخی کش��ورهای ب��ه ظاهر 
متمدن اروپای��ی بودیم ک��ه نمونه های اخیر 
آن مراس��م قرآن س��وزی در س��وئد و چ��اپ 
کاریکاتورهای موهن نسبت به پیامبر در یکی 
از محالت فرانسه است که قلوب همه موحدان 
و معتق��دان به مکتب انبیاء را جریحه دار کرد 
و ح��ال آنکه ای��ن قبیل رفت��ار جاهالنه اصاًل 

شایسته یک جامعه متمدن امروزی نیست.
نکته ای که در اینجا وجود دارد، عالوه بر توطئه 
و ایجاد دشمنی در پیروان ادیان، ممکن است 
بحث عدم شناخت قرآن هم باشد واال چطور 
پیروان ادی��ان توحیدی در مقابل این حرکت 

جاهالنه سکوت می کنند و محکومیتی درخور 
توجه از خود نشان نمی دهند!

اگر مس��یحیان و یهودیان بدانند که بهترین 
توصیفات از پیامبرانش��ان در قرآن آن هم نه 
یک بار و دوبار بلکه مکرر آمده است، با نگاهی 

دیگر به قرآن نگاه کنند.
جالب اس��ت بدانید که در قرآن کریم نام ۲۶ 
پیامبر ذکر ش��ده است که از همه آنها بیشتر 
حضرت موسی )ع( مطرح است به طوری که 
۱۳۶ ب��ار نام ایش��ان در ۳۶ س��وره از قرآن و 

جمعاً در ۴۲۰ آیه ذکر شده است.
داس��تان حضرت موس��ی )ع( و سرگذش��ت 
پرف��راز و نش��یب او از بدو تولد مش��روحاً در 
قرآن آمده است، از وضع اسفناک بنی اسرائیل 
در زمان فرعون تا خروج موسی )ع( از مصر و 
ازدواجش با یکی از دختران شعیب و داستان 
مالقات حضرت موس��ی و خض��ر )ع( و بحث 
تکلم حضرت موس��ی )ع( با پروردگار و دیدن 
نورالهی و مبعوث ش��دن به رسالت و دعوت و 
مقابله با فرعون و نجات بنی اس��رائیل از ظلم 
و س��تم او و داس��تان عصای معجزه آسای او 
و ایم��ان آوردن س��احران در حضور فرعون و 
خروج بنی اسرائیل از مصر و داستان عصا زدن 
موس��ی )ع( به رود نیل و ایجاد شکاف در آن 
و عبور بنی اسرائیل از آن و سپس غرق شدن 
فرعونی��ان در رود نیل هم��ه در صدها آیه از 

قرآن کریم ذکر شده است.
همچنی��ن نام مب��ارک حضرت عیس��ی )ع( 
۲۵ ب��ار به عنوان عیس��ی و ۱۳ بار به عنوان 
مسیح ذکر شده است و داستان حضرت مریم 
و تولد حضرت عیس��ی )ع( و تمام احوال آن 
حضرت نیز در آیات زیادی از قرآن با بهترین 
توصیف��ات از آن حض��رت آمده اس��ت. حتی 
س��وره ای از ق��رآن با ۹۸ آیه ب��ه نام حضرت 
مریم اس��ت و ش��رح حال این بان��وی پاک و 
تولد حضرت عیس��ی )ع( و سخن گفتنش در 
گه��واره به اعجاز پروردگار آمده اس��ت: »َقاَل 
ا )۳۰(  ِ آتَانَِي الِْکَتاَب َوَجَعلَِني نَِبیًّ ِهّ��ي َعْبُد اهللهَّ إِن

َوَجَعلَِني ُمَباَرًکا« 
حضرت عیس��ی )ع( در گهواره گفت من بنده 
خدا هستم که به من کتاب )انجیل( عطا کرده 
و مرا پیامبر کرده اس��ت و دیگر فرمایش��ات 
آن حض��رت به زیبایی در قرآن ذکر ش��ده و 
مجموعاً این توصیفاتی که در قرآن از حضرت 
موسی و حضرت عیسی )ع( آمده است بسیار 
عالی و روشنگرانه است و بسیار از آنها تکریم 
و تجلیل شده است و حال آنکه این توصیفات 
در کتب عهدین چون دستخوش تحریف شده 
است به خوبی وجود ندارد و حتی گاهی آنها 
را گناه��کار هم معرفی می کن��د و حال آنکه 
قرآن کری��م برای همه انبی��ا و مقام عصمت 
قائل است مخصوصاً پیامبران اوالوالعزم یعنی 
حضرات نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد 
)ص( به طور ویژه از ش��خصیت و اعتبار آنها 

سخن آورده است.
همچنی��ن در ق��رآن کریم ن��ام حضرت نوح 
۴۳ ب��ار، حض��رت ابراهی��م ۶۸ ب��ار، حضرت 
ل��وط ۲۷ ب��ار، حضرت آدم ۲۵ ب��ار، حضرت 

یوس��ف ۲۷ بار، حض��رت اس��ماعیل ۱۲ بار، 
حضرت اس��حاق ۱۷ بار، حضرت ش��عیب ۱۱ 
بار، حضرت س��لیمان ۱۷ بار، حضرت یعقوب 
۱۶ ب��ار، حضرت یحیی ۵ بار، حضرت ایوب ۴ 
بار، حضرت صالح ۹ ب��ار، حضرت هود ۷ بار، 
حضرت یون��س ۴ بار، حض��رت داود ۱۶ بار، 
حضرت هارون ۲۰ ب��ار، حضرت عزیر یک بار 
و حضرات ادریس، الیاس، الیس��ع و ذوالکفل 

هریک ۲ بار ذکر شده است.
نام مبارک پیامبر اکرم حضرت ختمی مرتبت 
حض��رت محمد )ص( نیز چهار ب��ار و یک بار 
هم به ن��ام احمد ذکر ش��ده و البته واژه های 
رسول اهلل، الرس��ول، النبی و امی برای ایشان 

در آیات متعدد آمده است.
خالص��ه بخ��ش اعظم��ی از ق��رآن کریم در 
حقیقت ش��رح حال انبیاست و لذا مولوی چه 

زیبا در مثنوی می سراید:
چون تو در قرآن حق بگریختی

با روان انبیاء آمیختی
هست قرآن حال های انبیاء

ماهیان بحر پاک کبریا
ور بخوانی و نه  ای قرآن پذیر

انبیاء و اولیاء را دیده گیر
قرآن کریم اساس��اً کتاب توحید و ش��ناخت 
پروردگار اس��ت که در قالب دعوت انبیاء بیان 
شده است و البته اعتقاد به معاد و روز قیامت 
نیز که از آموزه های انبیاست، بخش مهمی از 
آیات قرآن را تش��کیل می ده��د، حدود ۵۰۰ 
آی��ه از قرآن ه��م مربوط به احکام ش��رعی و 
اعمال عبادی اس��ت و مابقی ه��م اخالقیات 
اس��ت. البته ناگفته نماند ک��ه مبارزه انبیاء با 
مس��تکبران و برقراری قسط و عدل و تشویق 

مؤمنان به جهاد در راه خدا و شهادت نیز که 
جزو آموزه های انبیاس��ت و مبارزه با ظالمین 
و س��تمگران و عدالت گستری و حفظ حقوق 
انس��ان ها و عدم تعدی و ظلم به یکدیگر همه 

از سفارشات مؤکد قرآن کریم است.
اگ��ر کس��ی می خواهد به درس��تی و حقیقی 
انبیاء را بشناس��د، حضرت عیسی را بشناسد، 
حضرت موس��ی را بشناسد، پیامبر اکرم )ص( 
و ائمه اطهار علیهم الس��الم را بشناسد، باید به 

قرآن رجوع کند. 
قرآن پیام الهی و برای هدایت بشر آمده است 
و انس��ان را به معدن نور می رساند و از ظلمت 
هَِّذیَن  ُ َولِيُهّ ال و تاریکی می رهاند که فرمود: »اهللهَّ
هَِّذیَن  ُلَماِت إِلَی النُهّوِر َوال آَمُنوا یُْخِرُجُهْم ِمَن الظُهّ
اُغوُت یُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُهّوِر  َکَفُروا أَْولَِیاُؤُهُم الطهَّ
ُلَماِت...« حاال ببینی��د اهانت به این  إِلَ��ی الظُهّ
قرآنی که سراس��ر نور و هدایت و ش��رح حال 
و پیام انبیاس��ت، چقدر ظلم در حق بشریت 
است و اینها شیاطینی هستند که می خواهند 
همچنان انس��انها در ظلمات و تاریکی بس��ر 
برن��د تا آنها بتوانند حکومت ظالمانه ش��ان را 
همچنان اس��تمرار بخش��ند، اما غافل از آنکه 
اراده الهی درنهایت حکومت صالحان در زمین 
اس��ت و این حقیقت را نه تنها در قرآن بلکه 
در ت��ورات و زبور هم آورده اس��ت که »َولََقْد 
ْکِر أَنهَّ الَأْْرَض یَِرثَُها  بُوِر ِمْن بَْعِد الذِهّ َکَتْبَنا فِي الزهَّ

الُِحوَن« )انبیاء، ۱۰۵(  ِعَباِدَي الصهَّ
ظالمان و جباران و ستمگران و مستکبران هم 
بدانند، قرآن کریم آنها را مانند کفی روی آب 
توصیف می کند که به زودی از بین می روند و 

این تالش های مذبوحانه به جایی نمی رسد.
هَِّذیَن َظلَُموا أَيهَّ ُمْنَقلٍَب یَْنَقلُِبوَن«. »َوَسَیْعلَُم ال

امام علی )ع(: هیچ عدالتی بهتر از بازگرداندن حقوق پایمال شده نیست.

یادداشت

خبر

گزارش
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سخنگوی دولت:

گزارش قیمت  کاالها در اختیار 
رئیس جمهور قرار می گیرد

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک ۱۶  تلفن: ۶-۸۸۰۱۳۸۷۰  نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵  

 كدپستي: ۱۴۳۸۶۳۴۸۷۱  شاپا: ۳۹۴۷ - ۲۰۰۸ 

 سازمان آگهي ها: ۸۸۰۰۶۶۸۸ 
 چاپ: کارگر ۶۶۸۱۷۳۱۶ 

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى 

روابط عمومى شرکت پاالیش گاز ایالم

دوم
ت 
نوب

 www.setadiran.ir 

–

مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى
 به شماره آگهى به شماره 99/17 

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

دوم
ت 
نوب

دارد   نظر  در  تهران  استان  فاضالب  و  از آب  نمایندگى  به  تهران  استان  فاضالب جنوبغربى  و  شرکت  آب 
مناقصه اجراى کارهاى باقى مانده ساختگاه مخزن 10 هزار متر مکعبى  شهر پرند را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره فراخوان 2099050139000055را  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى 
، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 

تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99،06،19 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  10:00 مورخ  99،06،19  الى 99،06،24 ساعت 19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،07،06
زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت 9 صبح تاریخ 99،07،07 در ذیحسابى آبفاى استان تهران مى باشد. 

مبلغ برآورد اولیه : 92،751،634،741 ( نود و دو میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک میلیون و ششصد و سى و چهار 
هزار و هفتصد و چهل  و یک )ریال 

سه  و  سى  و  میلیون  پنج  و  پنجاه  و  پانصد  و  میلیارد  (چهار   4،555،033،000  : مناقصه  در  شرکت  تضمین  مبلغ 
هزار ) ریال 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- 
تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرك واوان ، بلوار امام خمینى (ره) روبروى نیروى انتظامى حوزه ستادى آبفاى 

جنوبغربى استان تهران - دبیرخانه به کد پستى: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
دارا بودن رتبه 5 رشته آب یا 5 ابنیه و سابقه کارهاى مشابه و ثبت در سامانه ساجار و ارائه اصل گواهى نامه صالحیت 

ایمنى صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعى براى کلیه شرکت کنندگان الزامى مى باشد. 
http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات

swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران
www.nww.ir : سایت مهندسى کشور 8 8 0 0 6 6 8 8

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com
@siasatrooz

اهانت به قرآن توهين به
 همه انبياست      


