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دو ســال بزم و رزم اربعین تعطیل بود، راه بسته 
بود اما دل وابســته و پیوسته اســت، نمی توانند 
آن را جــدا کنند از عشــقی که میان عاشــقان، 
مســلمانان، شــیعیان و آزادی خواهــان جهان با 

اباعبداهلل الحسین )ع( وجود دارد.
امســال راه باز شــد، ویروس کرونا که ساخته و 
پرداخته آزمایشــگاه های جنگ بیولوژیک آمریکا 
و غرب اســت، با واکســن های ایرانی مهار شد و 
فرصت دوباره دست داد تا مردم بار دیگر بار سفر 

ببندند و راهی عراق شوند.
بیــش از 20 میلیون تن از عاشــقان ابا عبداهلل و 
بیــش از آنچه که گفته می شــود در عراق حاضر 
شــدند تا رجزخوانی اربعینی را مقابل دشمنان و 
آنهایی که چشــم دیدن ایــن همایش و رزمایش 

بزرگ را ندارند، به نمایش بگذارند.
اوج این حضور در روز اربعین حســینی اســت، 
راهپیمایــی اربعین، آمادگی بــرای ظهور مهدی 
موعود است، پیش در آمد رستاخیز قیام ابا صالح 
است، قیامی که بساط ظلم و ستم بر می چیند و 
دولت حق را برپا می کند، نگرانی ها، دشــمنی ها، 
تخریب ها و ســیاه نمایی ها از راهپیمایی اربعین 

نیز به همین خاطر است.
همــه ابزار بــرای مأیوس کردن مــردم و تحقیر 
اربعین به کار گرفته شــد اما مردم ســنگ تمام 
گذاشتند و خود را به سوی کربال رهسپار کردند، 
آنهایی هم که جا ماندند به هر دلیلی، دل سپرده 

عاشورا و کربالیند.
نگرانی و ترس دشــمنان که در رسانه هایشان به 
خوبی دیده می شــود از آن اســت که قرار است 
بساط ظلم و جور آنها برچیده شود. چنین روزی 
نزدیک اســت و امــا غافالن و نادانــان درکی از 
حقایــق ندارند و خود را با مکتبی درگیر کرده اند 

که نابودی و نیستی را برای آنها رقم خواهد زد.
مــی گفتند امســال اربعین نه آب هســت و نه 
خــوراک، غافــل از آن که حتی اگــر چیزی هم 
نباشــد، آن که عاشــق اســت راه می افتد و به 
سوی معشوق روانه می شــود. دشمنان که خود 
شکمباره هســتند همه چیز را مادی می بینند و 
آن را می خواهند به مکتب حســین و عاشقانش 

تعمیم دهند.
غافالن را بیدار کردن از خواب غفلت دشوار است 
و محال، در برج عاج نشســته اند و عافیت طلبی 
را رها نمی کنند و آنگاه درباره رزمایشــی سخن 
می گویند کــه آن را از نزدیک ندیده اند که اگر 
دیده بودند، همچون گزارشــگر شبکه فارسی بی 
بی ســی تحت تأثیر فضای آن قرار می گرفتند و 
ناخواسته و ناخودآگاه از حضور غیر قابل توصیف 
میلیون ها پا به رکاب و عاشــق مکتب حســین 
ســخن می گفتند. قرار نبود گزارشگر بی بی سی 
آنگونه گزارش کند اما شد. او در گزارشش اعتراف 
کرد که حضور مردم میلیونی است و همه امکانات 
از پذیرایی رایگان از زائران تا جا برای اســتراحت 
و اتراق فراهم است در حالی که سیاست رسانه ای 

این نبود.
شــبکه های گوناگون در پــی تخریب همایش و 
رزمایش حسینی برآمدند، همانگونه که معاویه و 
یزید علیه امام علی)ع(، امام حسن و امام حسین 
به خدعه و نیرنگ متوسل شدند اما برون داد این 
همایش بی نظیر و بی بدیل آنچه که باید باشــد 

بوده است.
عاشــورا و کربال تا اربعین، براتی است که عاشقان 
و دلدادگان آن را می گیرند و این معنا و معنویت 

برای هر کسی قابل درک نیست.
نعمت و برکت حسین در جای جای عراق از نجف 
اشرف تا کربالی معلی در پیاده روی اربعین دیده 
می شــود و این برکت و رحمت با زائران بازگشته 

به وطن در فضای کشور پخش می شود.
آنهایی که درک چنیــن روحانیتی را ندارند حق 
ســخن گفتن در باره چنین شــکوه و شوکتی را 

هم ندارند.
رنج ســفر با حــالوت زیارت اباعبــداهلل آرام می 
یابــد، موکب هــا و موکــب داران در پی جمع 
کردن توشــه ای برای خــود در پذیرایی از زائران 
حســین هستند.شــعور و معرفت در راهپیمایی 
 میلیونــی اربعین موج می زند کــه برخی از آن 

بی بهره هستند. 
راهپیمایی اربعین رزمایش برای آماده شــدن در 
فضای ظهور است، ظهور مهدی موعود؛ هم او که 
نامش لرزه بر اندام ناکســان می اندازد. قرار است 
رستاخیزی بپا شود و راهپیمایی اربعین هم پیش 

درآمد همان رستاخیز است.

راهپیمایی اربعین پیش درآمد 
رستاخیز ظهور

رئیس جمهور :

  روابط ایران با ازبکستان 
روابط عمیق فرهنگی و تمدنی است
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ــر ــبـ خـ

سرمقاله

فرارسیدن اربعین حسینی را تسلیت عرض می نماییم

با اهدای ویلچر و تامین تجهیزات آبرسانی صورت می گیرد؛

خدمت رسانی بنیاد ۱۵ خرداد به زائرین اربعین حسینی 

بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( همگام با سایر نهادهای اجتماعی به 
زائرین مسیر پیاده روی اربعین حسینی خدمات ویژه ای ارائه می دهد.

بــه گــزارش روابط عمومی بنیــاد ۱۵ خرداد، این بنیــاد با اهدای بیــش از ۵0 ویلچر به 
جمعیت هالل احمر و ســایر نهادهای اجتماعی مســتقر در مرز مهران، به زائرین اباعبداهلل 
الحسین علیه الســالم خدمات ارائه می دهد. امدادگران هالل احمر با پوشش متحدالشکل 
بنیــاد ۱۵ خــرداد، افراد ســالخورده و کم توان را در مســیری حدودا یــک کیلومتری از 
 گیت های مــرزی مهران تا محل اســتقرار اتوبوس ها توســط ویلچرهــا منتقل می کنند.

 خاطرنشــان می شود، خدمات رســانی به زائرین از ده روز قبل آغاز شده و تا سه روز بعد از 
اربعین ادامه خواهد داشت. همچنین در مقطع آماده سازی محیطی برای استقبال از زائرین 
نیز توسط شرکت های صنعتی تابعه بنیاد ۱۵ خرداد بیش از ۱۵ کیلومتر از لوله های آبرسانی 
مورد نیاز برای تامین آب شرب زائرین تولید و جهت عملیات تکمیلی به بنیاد برکت اهدا شد.

صفحه 3
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آگهی فراخوان عمومی شماره 401-2-200/2

شركت آب و فاضالب استان اصفهان 

فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی احداث بخشی از تاسیسات فاضالب شهر دامنه در ازاي 
واگذاري بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد، جهت شناسایی سرمایه گذاران واجد شرایط، فراخوان پروژه اي تحت عنوان » تامین مالی احداث 
بخشی از تاسیسات فاضالب شهر دامنه در ازاي واگذاري بخشی از پساب حاصله« را در قالب قرارداد بیع متقابل با مشخصات ذیل، برگزار نماید. لذا بدین 

وسیله از سرمایه گذاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید.
الف- شرح مختصري از پروژه

- نحوه اجراي پروژه: بیع متقابل
- دوره احداث: 3 سال

- دوره بهره برداري از پساب قابل واگذاري: 20 سال
- جمعیت افق )1430( : 7103 نفر

- میانگین حجم پساب ساالنه : 300.000 متر مکعب
- شرح عملیات:

اجراي شبکه فاضالب شهر دامنه به طول تقریبی 45 کیلومتر
عملیات بهره برداري شبکه فاضالب در طول دوره بهره برداري

از عالقه مندان خواهشمند است مدارك ذیل را تا پایان مهلت مقرر به دبیر خانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تحویل نمایند:
مدارك الزم اشخاص حقوقی: 1-آخرین روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضاهاي مجاز معتبر 2- اساسنامه 3- تصویر کارت ملی و شناسنامه دارندگان 

امضاي مجاز 4- اظهار نامه امکان تامین منابع مالی پروژه 5- اطالعات کلی و حقوقی شرکت
محل تحویل اسناد: اصفهان ، خیابان شیخ کلینی ، خیابان جابر ، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون معامالت )اتاق 292(. 

 مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 140/07/09 
  www.abfaesfahan.ir   شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

  www.iets.mporg.ir   پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 8 -03136680031     داخلی 253

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

امامحسین)ع(
الگویماندگارتاریخ

رئیس جمهور کشــورمان که برای شــرکت در نشست کشورهای عضو شورای 
همکاری شــانگهای به ازکســتان ســفر کرده اســت  دیدار با رئیس جمهور 
ازبکســتان گفت: روابط ما با ازبکستان روابط عمیق فرهنگی و تمدنی است که 

بین ملت دو کشور وجود دارد.
حجت االسالم والمسلمین رئیســی رئیس جمهور در دیدار شوکت میرضیایف 
رئیس جمهور ازبکســتان گفت: حضور در شهر ســمرقند و در جمع دوستان و 
برادران عزیزمان و ریاست جمهوری ازبکستان که کشوری دوست و برادر است 
توفیقی برای بنده و همکارانم  بشــمار می رود. وی افزود: ســالگرد اســتقالل 
ازبکستان را به شما و همکارانتان تبریک می گویم بدون تردید ازبکستان در این 
سالها پیشرفت های خوبی داشته است به ویژه در دوره نخست وزیری و ریاست 
جمهوری جنابعالی. روابط ما با ازبکســتان فقط روابط همســایگی و منطقه ای 
نیست، بلکه رابطه  عمیق فرهنگی و تمدنی بین ملت های دو کشور وجود دارد.

رئیسی تشریح کرد: پیشرفت های شما را پیشرفتهای خودمان می دانیم و برای 
توســعه روابط بین دو کشور هیچ مانعی را نمی شناســیم. برخالف تحریم ها  
جمهوری اسالمی در ســالهای گذشته پیشرفت های خوبی حاصل شده است. 
ملــت ما اراده کرد و تهدیدها را بــه فرصت تبدیل کرد. در حوزه های مختلفی 

پیشرفت داریم و ظرفیت های خوبی در جمهوری اسالمی ایجاد شده است.
وی افــزود: آمادگی برای افزایش روابط دو جانبه در حوزه های  مختلف به ویژه 
در حــوزه تبادل تجاری و اقتصادی وجود دارد.  حوزه ترانزیت و حمل ونقل از 

حوزه هایی است که بین دو کشور در آنها همکاری خوبی صورت بگیرد.

رئیســی گفت: همچنان که در تاجیکستان خدمت شما گفتم آمادگی داریم با 
توجــه به امکاناتی که در حوزه انرژی وجود دارد همکاری خوبی با هم داشــته 
باشــیم. با ســخنانی که بین وزیر نفت ما و مســئولین بخش انرژی ازبکستان 
صــورت گرفته و با توجه به تفاهماتی که انجام شــده امیدوارم گام های خوبی 

برای توسعه روابط درحوزه انرژی برداشته شود.
رئیس جمهور افزود: امضای اسناد بین دو کشور جلوه خوبی از اراده برای توسعه 
روابط در حوزه های مختلف بین دو کشــور اســت. کشاورزی می تواند یکی از 
زمینه های همکاری بین دو کشور باشد با اراده ای که وجود دارد سطح ارتباط 
تجارِی ۵00 میلیون دالری بین دو کشور در گام اول به سه یا چهار برابر بیشتر 
ارتقا پیدا کند. رئیسی خاطر نشان کرد: در ارتباط با نیروهای فنی و مهندسی با 
توجه به امکانی که در کشورما ایجاد شده می تواند زمینه خوبی برای همکاری 
دو کشور باشــد. رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در خصوص عضویت ایران در 
ســازمان همکاری های شانگهای از شما به خاطر نظر مثبتتان در اجالس قبلی 

و این اجالس صمیمانه تشکر کنم. 
شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان نیز گفت: از دیدن جنابعالی در شهر 
تاریخی سمرقند خوشحالی خودم را ابراز می کنم البته در یکسال برای سومین 

بار با هم دیدار می کنیم و سفر جنابعالی به ازبکستان سفری تاریخی است.
وی افزود: با استفاده از این فرصت سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک 
میان دو کشور ایران و ازبکستان را تبریک می گویم. سالم من را به رهبر عالی 

جمهوری اسالمی ایران برسانید.

رئیس جمهور:

با بهره برداری از اَبَرپروژه آبرسانی به شهر همدان، مردم این شهر پس از دو  روابط ایران با ازبکستان روابط عمیق فرهنگی و تمدنی است
دهه به صورت پایدار با مشکل آب شرب خداحافظی می کنند.

به گزارش مهر، ظهور ادبیات تنش آبی در دولت قبل یک پرونده جدید به 
اصطالح علمی را در ادبیات مدیریت منابع آب کشور باز کرد. بر این اساس 
نظریه پردازهای رســانه ای دولت روحانی با طرح مسئله تنش آبی موضوع 
محدودیت منابع آب با محوریت آب شــرب را به مســائل آب و هوایی و 
اقلیمی گره زدند و حل این مســئله را منوط به آمارهای خارج از دسترس 
نظیر میزان بارش کردند و از ســوی دیگر مسئله سازگاری با شرایط تنش 

آبی و کمبود منابع آبی را طرح کردند.
این تغییر ادبیات در حوزه منابع آب در حالی به پیش می رفت که مطابق 
منابع بین المللی موجود در حــوزه مدیریت منابع آب، تنش آبی به جای 
اینکه یک مســئله مرتبط با پدیده های اقلیمی باشد، یک مسئله مدیریت 
اســت که در قالب استقرار سیاست های توســعه عرضه و مدیریت تقاضا 

قابل حل است.
بــه معنای ســاده تر، ناترازی میان منابــع و مصــارف آب در هر منطقه 
مطابق هر مشــترک تعریف اساسی تنش آبی است و این مسئله به وسیله 
صرفه جویی در مصرف و توســعه زیرساخت به منظور بهبود شرایط منابع 

حل شدنی است.
با توجه به ارائه معنای واقعی پدیده تنش آبی، دولت ســیزدهم بر خالف 
دولت قبل به جــای گره زدن حل موضوع به میزان بارش عالوه بر اعمال 
سیاست های مدیریت مصرف به سوی استقرار زیرساخت های متنوع برای 

رسیدن به پایان تنش آبی اقدام کرد.

بهره برداری  از ابَرپروژه آبرسانی همدان


