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وقایع ســال 88 در زمره رویدادهای حســاس و مهم تاریخ 
کشــور بود که دشــمنان با توطئه های خــود انتخابات بی 
ســابقه ریاســت جمهوری را به تلخی کشاندند و بدنبال آن 
اغتشاشــات، ناآرامی ها و فتنه گری هایی را در کشــور رقم 
زدند و جسارت را تا به آنجا رساندند که حرمت روز عاشورا را 
نگه نداشتند. اما نهم دی ماه بود که مردم با خروش میلیونی 
خود این سرکشی ها را مهار کردند و با نشان دادن وفاداری 
خود به نظام و والیت، مانع از به هدف رســیدن توطئه های 
دشــمنان نظام شــدند.  با این وجود اگرچه 10 سال از این 
ماجرا می گذرد اما درســهایی در آن نهفته است که به مرور 
برای مردم کشــورمان آشکار شد و اکنون یادآوری این قیام 
بزرگ نه تنها بزرگداشت حماســه باشکوه مردم در دفاع از 
ایران، رهبری و انقالبشــان است بلکه یادآور درسهایی است 
که همه اقشــار کشور بایستی آن را فراموش نکنند و بدانند 
دشــمنان نظام همواره از کوچکتریــن فرصت ها برای ضربه 

زدن به انقالب اسالمی در کشور استفاده می کنند. 
برنامه ریزی برای رسیدن به کودتاهای مخملی 

 در ســال 88 تجربه کودتاهای  مخملی و نرم از یک ســو و 
از سوی دیگر قیامهایی در کشورهای استبدادی عربی فکری 

تازه را در سر دشمنان قسم خورده نظام ایجاد کرد. 
از یک طرف جریان بازنده انتخابات به نادرستی با زیر سوال 
بــردن نتیجه انتخابات ســال 88 موجب ایجــاد فضای دو 
قطبی سیاسی در کشور شد و از سوی دیگر دشمنان با فضا 
سازی های سیاسی به آشوب های ناشی از این دوقطبی سازی 
دامن زدنــد. در این میان مدیریت ناموفق بحران از ســوی 
دولت موجب شــد تا کارها از مسیر و مدار قانون خارج شود 
و اگر در این میان تدابیر مقام معظم رهبری نبود، بازگشــت 

انقالب به مسیر تداوم و پویایی خود آسان نبود. 
حســن بیادی فعــال اصولگرا در گفتگو با سیاســت روز در 
ایــن باره گفت: اقداماتی کــه در آن زمان صورت گرفت در 
حقیقت در راســتای یک پازل و برنامه از پیش تعیین شده 
از ســوی دشمن بود. وی با اشــاره به اینکه این اقدامات در 
راستای کودتاهای مخملی در کشورهای دیگر و تاثیر آن بر 

این کشورها صورت گرفت، افزود: البته در این میان نباید از 
نظر دور داشــت که برخی از بی تدبیری ها از سوی برخی از 
مسئوالن باعث شد تا دشمن بتواند به خوبی برنامه خود آغاز 
کند و در بخشــهای ابتدایی آن به موفقیت های ناچیزی هم 
دســت یابد. نایب رئیس دوره دوم و سوم شورای شهر تهران 
اظهار داشــت: این بی تدبیری ها در قالب نفوذی ها، نااهالن 
و کســانی که بدون جیره و مواجب آب در آســیاب دشمن 

ریختند، به شعله ور شدن فتنه کمک کرد. 
هشیاری مردم 

در این میان ناکامی دشــمن تنها به واسطه هوشیاری مردم 
بود که در مقابل فتنه بپا خاســتند. در این باره رهبر معظم 
انقالب تشــریح کردند:»در این فتنه تالش شد تا شعارهای 
حق را با محتوای صددرصد باطل مطرح کنند، بیاورند برای 
فریب دادن مردم. اما ناکام شدند. هدف از ایجاد فتنه، گمراه 
کردن مردم اســت. شما مالحظه کنید؛ مردم ما در مقابله  با 
فتنه، خودشــان به پا خاســتند. نهم دی در سرتاسر کشور 
مشت محکمی به دهان فتنه گران زدند. این کار را خود مردم 
کردند. این حرکت - همــان طوری که گویندگان و بزرگان 
و همــه بارها گفته انــد - یک حرکت خودجــوش بود؛ این 
خیلی معنا دارد؛ این نشــانه  این است که این مردم بیدارند، 
هشــیارند. دشمنان ما باید این پیام را بگیرند. آن کسانی که 
خیــال می کنند می توانند میان نظــام و میان مردم جدایی 
بیندازنــد، ببینند و بفهمند که این نظــام، نظام خود مردم 
است، مال مردم است. امتیاز نظام ما به این است که متعلق 
به مردم اســت.« همانگونه که در فرمایش های مقام معظم 
رهبری نیز بر این امر تاکید شد این مردم بودند که توانستند 
این فتنه را با بصیرت و هوشــیاری خود خنثی کنند.  حسن 
بیــادی در ادامه گفتگو با خبرنگار روزنامه سیاســت روز در 
این باره گفت: فقط و فقط این مردم بودند که توانستند این 
فتنه را خاموش کنند و این امر از توجه آنان به سخنان مقام 
معظم رهبری و آگاهی نسبت توطئه های دشمن و آنچه که 
در اطراف آنها می گذارد صــورت گرفت. دبیر کل جمعیت 
آبادگران جوان افزود: داســتان فتنه 88 در یک بخش از این 

پازل مورد نظر دشمن قرار داشت و بخشهای دیگری هم در 
امتداد این پازل طراحی شده بود و دشمنان در نظر داشتند 
چنانکه فتنه 88 به نتیجه مورد نظر آنها برســد، بخشــهای 

دیگر را به مرحله اجرا درآورند. 
وی بــا تاکید بر اینکه فتنه 9 دی تنها با درایت مردم خنثی 
شد، خاطرنشان کرد: در آن زمان به دالیل بسیاری دولت به 
تنهایی نمی توانســت و توانایی آن را نداشت که این فتنه را 
خنثی کنــد و اگر یاری مردم و همراهی آنان با انقالب خود 
نبود دولت و هیچ نیروی امنیتی به تنهایی  موفق به ســرو 

ساماندهی اوضاع به نحو مطلوب نمی شد. 
تحریم ها 

فتنه 88 اگرچه یک اتفاق سیاســی بود، اما اثرات بســیاری 
بــر ذهن تصمیم گیران آمریکایی داشــت کــه نهایتاً منجر 
به افزایش و تشــدید تحریم ها و فشــار اقتصادی علیه ایران 
شــد. در حقیقت در فتنه سال 88 مســئولین آمریکایی به 
این نتیجه رســیدند که می توانند با افزایش فشار اقتصادی 
شــکاف بین مردم و حاکمیت را زنــده نگه دارند تا ایران در 
اثر فشــارهای داخلی مجبور به تغییر رفتار به نفع آمریکا در 

مسئله هسته ای و سایر مسائل شود.
بررسی ها نشان می دهد پس از فتنه سال 88 بود که آمریکا 
و اروپا تحریم بانک مرکزی و خرید نفت ایران را وضع کردند 
که در تاریخ تحریم های جهان اقدامی بی ســابقه بود. این دو 
تحریم، ســخت ترین نوع تحریمی اســت که پس از انقالب 

اسالمی تاکنون علیه ایران وضع و اجرا شده  است.
در این میان مقامات امریکایی با ژســتی در حمایت از مردم 
ایــران اعالم کردند این تحریمها علیه مســئوالن و نه مردم 
اتخاذ شده اســت. جان لیمبرت، مقام مسئول میز ایران در 
وزارت خارجه وقت آمریکا که درواقع مســئول پرونده ایران 
در دولت این کشــور محسوب می شد، پس از وضع تحریم ها 
اظهار داشت؛ تحریم ها به کسانی که با مردم ایران با خشونت 
و از طریق غیرانسانی رفتار می کنند ضرر می رساند و آنها را 

مجازات می کند، نه به خود مردم ایران.«
حســن بیادی مدرس دانشگاه در این زمینه به سیاست روز 
گفت: دشمنان از قبل در نظر داشتند تا اگر از مسیر این فتنه 
بــه نتیجه مورد نظر خود رســیدند ادامه راه را از این طریق 
طی کنند، اما آنها این پیش بینی را هم داشــتند که اگر به 
نتیجه نرسیدند بتوانند بهانه ای برای تحریمهای بیشتر علیه 
کشورمان با هدف زیر فشار قرار دادن مردم و نظام اجرا کنند. 

آب در آسیاب دشمن 
در نهایت باید گفت همانگونه که روزنامه امریکایی  نیویورک 
تایمز آن فاش کرد، فتنه 88 عامل اصلی تشویق کاخ سفید 
برای تحریم های کم سابقه علیه ایران بود و شاید بتوان گفت 
که فشــاری که اکنون مــردم ایران به واســطه تحریمهای 
مسئوالن این کشور تحمل می کنند به تالفی جای سیلی ای 
بــود که مردم در 9 دی 88 بــه آنها زدند، چرا که جای این 

سیلی همچنان درد می کند.

رسول اکرم )ص(: بی شک فاطمه علیها السالم حوریه ای 
است که به صورت انسان آفریده شده است.

درآستانه ی شهادت سردار دلها
 حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود؛

توزیع بیش از دو هزار بسته کمک های 
مومنانه به نیازمندان شهر تهران در 

ویژه برنامه نذری سردار

فرهنگســرای خاوران در آســتانه ی گرامی داشت 
نخستین سالگرد آسمانی شدن حاج قاسم سلیمانی 
در قالب توزیع دو هزار بســته کمک های مومنانه به 
شــهروندان، با آرمان های آن شهید سرافراز تجدید 
بیعــت می کند. بــه گزارش روابــط عمومی مراکز 
فرهنگی هنری منطقه پانزده، فرهنگسرای خاوران با 
مشارکت کانون جهادی حضرت زینب سالم اهلل علیه 
و با هدف گرامی داشــت نخستین سالگرد آسمانی 
شــدن ســردار دلها  و تاکید بر روحیه ی جهادی و 
مردمی بودن این شهید ســرافراز ویژه برنامه نذری 

سردار را برگزار می کند.
در این برنامــه که روز پنج شــنبه یازدهم دی ماه 
ساعت 11 در محوطه باز فرهنگسرای خاوران برگزار 
می شــود همراه با  برگزاری مراسم مداحی و اجرای 
تواشــیح، کمک های مومنانه مردم شــریف تهران 
بسته بندی و آماده توزیع بین نیازمندان می گردد. 
همچنین کاربرگ نقاشی قهرمان من در بسته های  
کمــک مومنانه در اختیار مخاطبــان قرار می گیرد 
تا دل نوشــته و خاطرات مربوط به دیدار یا مراســم 
شهادت ایشان را در قالب نقاشی ترسیم کنند که در 
انتها پس از داوری بهترین ها در قالب کتاب منتشر 
می گردد. فرهنگسرای خاوران آماده است تا همگام با 
آرمانهای شهید حاج قاسم در روز برنامه، کمک های 
مومنانه و نذورات مردم شریف تهران را بصورت نقدی 

و غیر نقدی به دست هموطنان نیازمند برساند.
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واکاویی قیام 9 دی و تشدید تحریم ها به بهانه فتنه 88 

جای سیلی 9 دی روی صورت آمریکا است
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آگهی مزايده ملک اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان
با شرايط پرداخت مبلغ پیشنهادی به صورت ويژه

اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

اقداممورخروز

انتشار آگهی در روزنامه و شروع مشاهده و ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد1399/10/10چهار شنبه

آخرین فرصت تکمیل اسناد و شرکت در مزایده از طریق سامانه ستاد1399/10/21یک شنبه

بازگشایی پاکت ها رأس ساعت 10 صبح در ساختمان شماره یک راه و شهرسازی1399/10/22دو شنبه

اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان در نظر دارد یک قطعه از امالک خود را از طریق مزایده به صورت نقدي به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر  و شرکت در مزایده به سایت اینترنتي به آدرس  www.setadiran.ir  و www.zanjan.mrud.ir مراجعه نمایند.

لیست امالک مزایده نوبت اول  سال 1399

5 درصد قیمت کارشناسی )ریال(قیمت کارشناسی )ریال(توضیحاتآدرسکاربریمساحت )متر مربع(شماره  پالکردیف

روستای حصار تقاطع جاده کرسف قدیم و جاده همدان کابری خدماتی )شش دانگ(143/2042344/46
کارخانه آسفالت حصار خدابنده

پالک ثبتی دارای سند با کاربری مجتمع 
خدماتی –رفاهی

395920701001979603505

تقويم مزايده

تذكرات مهم:
1- وصول پیشنهادات صرفًا از تاریخ 1399/10/10 لغایت 1399/10/21 امکان پذیر بوده و ارائه پیشنهادات خارج از تاریخ ذکر شده به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد. 

2- بازگشایی پاکت های حاوی پیشنهادها رأس ساعت 10 صبح به تاریخ 1399/10/22 در ساختمان شماره یک راه و شهرسازی واقع در اراضی پایین کوه، نبش میالد 21 خواهد بود.
3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات صرفًا از طریق سامانه ستاد به نشانی https://setadiran.ir  خواهد بود.

4- واریز مبلغ پیشنهادی توسط برنده یا برندگان مزایده ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ واریز گردد در غیر این صورت سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد 
5- سپرده شرکت در مزایده ترجیحًا به صورت چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی ارائه گردد. همچنین در صورت واریز سپرده مذکور به حساب اعالمی بازگرداندن مبلغ به اشخاصی که برنده نگردیده اند حداقل یک ماه زمان خواهد برد.  

6- جهت رفع هرگونه ابهام و اجتناب از اشتباه در نحوه ی نگارش پیشنهاد قیمت و ارسال آن، مطالب داخل اسناد را به دقت مطالعه فرمایید. 
7- در صورت داشتن هرگونه سؤال در ساعات اداری به ادره کل راه و شهرسازی استان زنجان واقع در اراضی پایین کوه به آقای جواد محمدی  مراجعه نمایید. 

شناسه آگهی 1069663

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي مربوط به تكميل نهائي استخر سرپوشيده و 
رختكن الحاقي آن واقع در مجموعه ورزشي  كارگران شهرستان سنندج در سال 99

اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان كردستان 

ت اول
نوب

اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان كردستان در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي )ارزيابي كيفي(  
واقع در مجموعه  الحاقي آن  و رختكن  استخر سرپوشيده  نهائي  تكميل  پروژه  اجرايي  عمليات  انجام  منظور  به 
تداركات  سامانه  طريق  از  سنجي)2099003722000003(،  نياز  شماره  به  را  سنندج  شهرستان  كارگران  ورزشي  
الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي كيفي 
تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( 
به آدرس www:setadiran.ir  /انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل 
. تاريخ  الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند  نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي  ثبت 
انتشار مناقصه در سامانه 10/ 99/10 خواهد بود. الزم به توضيح است هزينه دو نوبت انتشار آگهي در روزنامه از 

برنده  آتي مناقصه اخذ خواهد گرديد . 
مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت : از ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 99/10/10 لغايت 99/10/14

مهلت زماني ارسال پيشنهاد : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ  99/10/24
زمان بازگشايي پاكتها : ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 99/10/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت  دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: 
سنندج – بلوار جانبازان– مجتمع سايت اداري– كدپستي6616834/511 

تلفن 4-33225631  - داخلي 316 و 141 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 

مركز تماس:  41934-021    دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کاشان 

آگهی تجدید مزایده عمومی )مرحله سوم( شماره 99/1

محمدرضا عبدلی خالدی – رئیس سازمان

ت اول
نوب

تکثیر  و  تولید  مجموعه  در  واقع   زمین  قطعه  یک  اجاره  مزایده:  موضوع 
سازمان جهت راه اندازی مدرسه طبیعت ، مطابق شرایط ، اسناد و مدارک 

منضم به متقاضیان واجد شرایط
* مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 99/10/30 مهلت قبول پیشنهادات 

حداکثر تا مورخ 99/11/02 و بازگشایی پاکات مورخ 99/11/05 می باشد.
و  ریال   )9/000/000( میلیون  نه  مبلغ  با  برابر  مزایده  در  شرکت  سپرده   *
بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه 

شهرداری می باشد.
* هر گاه برندگان اول تا سوم مزایده حاضر به انجام معامله در مهلت مقرر 
نفع شهرداری ضبط  به  ترتیب  به  ایشان  مزایده  نشوند سپرده شرکت  در 

خواهد گردید.
* کلیه هزینه های چاپ آگهی مرحله اول ، دوم و سوم به عهده برنده مزایده 

می باشد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفاکس: 03155450503
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.com


