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هوای تهران باالخره سالم شد
در حالیکه هوای تهران 16 روز پیاپی در ش��رایط ناسالم 
بود، دیروزروز نیز برای هفدمین در ش��رایط ناسالم قرار گرفت 

اما ساعتی بعد با کاهش آالینده ها هوای تهران سالم شد. 
در آخرین آمار ش��اخص ذرات معل��ق روی عدد 92 قرار 
گرفت. این در حالی اس��ت که هوای ته��ران تا نیمه های روز 
گذش��ته با قرار گرفتن ش��اخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم 

میکرون روی عدد 110 برای گروه های حساس ناسالم بود. 
براس��اس قوانین سنجش آلودگی هوا میانگین هوا در 24 
ساعت گذش��ته مالک اعالم آلودگی است و براساس آنچه در 
تابلو اعالم مرکز کنترل کیفیت هوای ش��هر تهران نصب شده، 

هوای روز جمعه ناس��الم است. براساس اعالم این مرکز ممکن 
اس��ت شاخص آلودگی در ساعت هایی از روز به وضعیت سالم 

برسد اما مالک اعالم وضعیت هوا میانگین 24 ساعته است.

کاهش ۴۰ درصدی حوادث رانندگی در اربعین
رئیس پلیس راهور ناجا گفت:  تصادفات منجر به جرح 
و فوت در ایام اربعین حس��ینی در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته بیش از 40 درصد کاهش داشته است.
سردار تقی مهری گفت: موج بازگشت زائران اربعین 
حسینی آغاز شده است و زائران، کشور عراق را به مقصد 
ش��هرهای خود ترک می کنند. وی افزود:  سفرها در ایام 
اربعین حسینی در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته 

و بیش از 2 میلیون نفر از مرزها عبور کردند.
س��ردار مهری گفت: در این ایام تصادفات منجر به 
جرح و فوت در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته 

بیش از 40 درصد کاهش داشته است.

یانات بارشی و کاهش دما در راه است جر
مدیرکل پیش بینی و هش��دار س��ازمان هواشناسی 
کش��ور با بیان اینکه طی دو روز آتی جریانات بارش��ی 
بخش های��ی از ش��مال غ��رب و ش��مال کش��ور را در 
برمی گیرد، گفت: دس��تاورد این جریانات بارشی، بارش 

باران و کاهش دما خواهد بود.
احد وظیفه اظهار کرد: جریانات بارش��ی در دو روز 
آینده بخش هایی از شمال غرب کشور و سواحل دریای 
خزر را در بر می گیرد. وی ادامه داد: ورود این جریانات 
بارش��ی موج��ب افزایش اب��ر، وزش ب��اد، کاهش دما و 
بارش های باران ب��ه همراه رعد و برق در بخش هایی از 

شمال غرب و سواحل خزر می شود.
وظیفه تصریح کرد: امروز برای بخش هایی از شمال 
غرب، س��واحل دریای خزر و ارتفاعات زاگرس مرکزی 
افزای��ش ابر، بارش پراکن��ده و در پاره ای مناطق رعد و 

برق پیش بینی می شود.

وها  آلودگی موتورسیکلت ها ۴ برابر خودر
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد با اش��اره به وضعیت 
استاندارد موتورسیکلت های موجود گفت: یک موتورسیکلت 

کاربراتوری چهار برابر یک خودرو ایجاد آلودگی می کند.
نیره پیروزبخت در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه 
موتورسیکلت ها باید با استانداردهای روز اروپا تولید شوند، 
اظهار کرد: مبنای استاندارد ما، استاندارد روز اروپاست که 
در آن همه موتورس��یکلت ها باید انژکتوری باشند. یعنی 
آنچه در مصوبه ریاس��ت جمهوری نیز به آن اش��اره شده 
است. وی با اشاره به وضعیت موتورسیکلت های ترددکننده 
در سطح شهر تصریح کرد: اکثر موتورسیکلت هایی که در 
سطح شهر تردد می کنند کاربراتوری هستند که هم اجازه 
مسافرکش��ی دارند و هم باربری که بیشترین آسیب را به 

وضعیت هوای شهرها وارد می کنند.
پیروزبخت با تاکید بر اینکه با تولید موتورسیکلت های 
کاربراتوری مخالف است، بیان کرد: سازمان ملی استاندارد 
اجازه تایی��د نو به موتورهای کاربرات��وری را نمی دهد و 

هم راستا با دولت با آنها برخورد خواهد کرد.

 قاتل خاموش جان دو جوان اصفهانی را 
در کارگاه گرفت

قاتل خاموش جان دو پس��ر جوان را در یک کارگاه 
در برخوار گرفت.

غفور راس��تین مدیر حوادث و فوریت های پزش��کی 
استان اصفهان گفت: دو مرد 19و 20 ساله اهل شاپورآباد 
برخوار بر اثر استنش��اق گاز مو نوکسیدکربن در دم جان 
باختند. وی افزود: این حادثه به دلیل نبود لوله بخاری و 

انتشار گاز در محیط بسته کارگاهی اتفاق افتاد.

 قتل زن جوان با ضربات متعدد چاقو 
در حمام خانه

جس��د زن جوانی که با ضربات متعدد چاقو به قتل 
رسیده بود، داخل حمام خانه کشف شد.

17 آبان ماه جاری مأموران کالنتری 115 رازی در تماس 
با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم کردند زن جوانی داخل 

منزلش در خیابان هالل احمر به قتل رسیده است.
شواهد اولیه نشان داد مقتول زن سی و پنج ساله ای 
اس��ت که داخل حمام خانه با ضربات متعدد چاقو به قتل 
رسیده، حدود دو ساعت از زمان مرگ وی می گذرد و پسر 
دوازده س��اله مقتول پس از ورود به خانه، با جسد مادرش 
مواجه شده و پلیس را در جریان قرار داده است. تحقیقات 
تکمیلی حاکی از آن بود که شوهر مقتول مدت ها به خاطر 
اعتی��اد به موادمخدر بیکار بود و مقت��ول با کار کردن در 
یک ش��رکت هزینه های زندگی را پرداخت می کرده است 
همچنین مش��خص ش��د که ش��وهر مقتول با همسرش 

اختالفاتی داشته و پس از این حادثه متواری شده است.

خاندان سعودی تا صبح پلک نزد
یمن یک موش��ک به عربستان ش��لیک کرده، تمام خاندان 
س��عودی تا صبح پل��ک نزدند. این عربس��تان می خواهد با ایران 
سرشاخ شود؟ پوست تک تک این خاندان وهابی و نجس سعودی 
را می کنیم. آل س��عود احمق فکر کرده اگر ماشین مدل باال سوار 
می ش��ود و بهترین هواپیماها را هم می تواند بخرد پس زورش به 
ایرانی ها می رس��د اما این احمق ها یادشان رفته که ایران سازنده 
آن هواپیماهای مدرن را هم به غلط کردن انداخته اس��ت. ایران 
آمریکا و اس��رائیل، اربابان س��عودی را ادب کرده است و کمتر از 
24 س��اعت تمام تخت سلطنت س��عودی ها را هم نابود می کند. 

بیچاره مردم عربستان که گرفتار چنین کافرانی شده اند.
حسینی

 
افسوس از این همه بی تدبیری

جماعت��ی از نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اس��المی 
کمیته حصر درس��ت کرده اند تا س��ران فتن��ه را از حصر نجات 

دهند. آیا این نمایندگان، نماینده مردم ایران هس��تند یا نماینده 
نوک��ران آمریکا و انگلیس و...؟ وقتی دغدغه نماینده مجلس رفع 
حصر چند انگل وطن فروش باشد باید فاتحه آن مجلس را خواند. 
کش��ور از نظر اقتصادی فلج ش��ده است و مردم هزار تا مشکل از 
قبیل بیکاری و گران��ی را مجبورند تحمل کنند آن وقت عده ای 
نماینده مردم در مجلس به دنبال رفع حصر چند نفری هس��تند 
که به کش��ور خیان��ت کردند و نمی خواهند باب��ت این خیانت از 
م��ردم حتی عذرخواهی کنند. قضیه همان لطیفه اس��ت که باید 
مارادونا را ول کنیم و غضنفرها را بگیریم. کش��ور در مش��کالت 
غرق شده است آن وقت عده ای که قسم خورده اند از منافع مردم 
و کشور دفاع کنند دنبال مسخره بازی رفع حصر و عکس سلفی 

و کارهای اینچنینی هستند؛ افسوس از این همه بی تدبیری.
وهبی

 
محلی برای چپاول بیت المال است

دولت برای پرداخت یارانه که حق مردم اس��ت هر ماه بر سر 

مردم منت می گذارد آن وق��ت همین دولت بدهی های تیم های 
پرسپولیس و استقالل را می پردازد. آقای وزیر ورزش آیا از جیب 
خودش��ان این بدهی را پرداخت کردند؟ اگر از بیت المال است از 
مردم اجازه گرفته  اند؟ چرا باید پسر جوان من بیکار باشد و نتواند 
ازدواج کند آن وقت یک فوتبالیست سالی دو میلیارد تومان پول 
بگیرد و بدهی تیمش را هم ما بدهیم؟ چرا همین فوتبالیس��ت ها 
که مدعی هس��تند فقط به عشق مردم به این تیم ها آمده اند یک 
ریال از قراردادهایشان کم نمی کنند؟ مردم نان ندارند بخورند آن 
وقت دولت میلیاردها تومان به این باش��گاه های مفت خور کمک 
می کند و دست آخر هیچ افتخاری فراتر از لیگ های خودمان به 
دست نمی آورند. فوتبال حرفه ای در همه جای دنیا درآمدزا است 

در ایران محلی برای چپاول بیت المال است. 
کریمی

سیستم دولتی و سیاست های غلطش
ام��روز اکثر جوانان تحصیلکرده دوس��ت ندارند آس��تین باال 

بزنند و کار کنند اکثرا می خواهند ش��غل پش��ت میزی داش��ته 
باش��ند؛ دلیل این تصمیم جوانان خیلی روشن است، عدم امنیت 
شغلی. وقتی یک جوان در یک شرکت دولتی مشغول شود دیگر 
مهم نیس��ت شرکت سودده است یا زیان ده. آخر هر ماه حقوقش 
را می گیرد. اما اگر خودش کار و باری راه اندازی کند دولت هیچ 
حمایت��ی نمی کند نه وامی با س��ود کم می دهد و نه تس��هیالت 
دیگری. من یک ش��رکت کامپیوتری کوچ��ک راه اندازی کردم با 
چهار نفر پرسنل. آنقدر جنس ارزان و تقلبی چینی وارد بازار شد 
و کاس��بی ها کساد شد که نمی توانستم حقوق پرسنلم را بدهم و 
برای گرفتن وام و گس��ترش شرکت اقدام کردم که وام بلندمدت 
با س��ودهای نجومی می دادند لذا در شرکت را تخته کردم چون 
حداقل بدهی هایم زیاد نمی ش��د. دولت چون دس��تش در کیسه 
مف��ت بیت المال اس��ت دلش نه ب��رای تولیدکننده می س��وزد و 
ن��ه برای مصرف کننده. سیس��تم دولتی و سیاس��ت های غلطش 

وضعیت کشور را هر روز بدتر از قبل می کند.
فکری

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه
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این حرکت عظیم انسانی نه 
جنبشی است بر مبنای عقالنیت 

ابزاری که انسان ها در آن براساس 
محاسبه سود و زیان مادی به 

کنشگری بپردازند و نه حرکتی 
است توده وار و بی هدف و مبتنی 

بر احساس صرف و نه حرکتی ناشی 
از تضادهای طبقاتی. بلکه خیزشی 
است جهانی برای پاسخ به ندای 

فطری خداجویی و حق که نشان از 
شکل گیری یک فراجنبش اجتماعی 
در سطح جهانی دارد که بشریت را 
به آرمانشهری عینی فرا می خواند

هر
 م

وهشگر مسائل فرهنگی پژ
حمیدرضا شاه نظری

 

پیاده روی میلیونی و باش��کوه 
اربعین شهادت امام حسین)ع(، درحـــاشیه

رویداد مهمی است که همگان 
را به شگفتی وا داش��ته است. در روزهای منتهی به 
اربعین س��االر شهیدان میلیون ها انس��ان، عاشقانه، 
مخلصانه و بی پروا از تهدیدات تروریستی موجود و با 
پای پیاده، ده ها و برخی صدها کیلومتر را طی مسیر 
می کنند تا به س��رزمین کربال برس��ند. ابعاد کمی و 
کیفی این رویداد به قدری گس��ترده است که آن را 
تبدیل به یک رویداد منحصر به فرد بین المللی کرده 
است که البته توسط رس��انه های اسالم ستیز غربی 
تالش��ی معنی دار برای نادیده گرفتن و سانس��ور آن 
می شود. حرکت میلیون ها نفر از نقاط مختلف جهان 
برای زیارت امام حس��ین)ع( چنان عظمتی دارد که 
هیچ کدام از نظریات جامعه شناسی و انسان شناسی 
غربی عمق نظری و معرفتی برای تحلیل و تبیین آن 

ندارد.
 

 پیاده روی اربعین، بازتولید شور،
عشق و معرفت حسینی

درنگی همدالنه با معنای ذهنی مشارکت کنندگان 
در خلق بزرگترین اجتماع انسانی نشان می دهد که 
پایم��ردی و صبر انس��ان هایی واجد واالترین صفات 
نیکوی انس��انی در برابر ظلم و ستم و پستی و برای 
دفاع از آرمانی الهی بزرگترین انگیزه برای شرکت در 
این برنامه اس��ت و مشارکت کنندگان در این مراسم 
که پس از حدود 1400 س��ال از سپری شدن واقعه 
کربال برگ��زار می گردد، به دنبال اع��الم همراهی و 
همنوایی با آن هستند. به عبارت دیگر ویژگی متمایز 
اساس��ی در واقعه عاشورا که چنین شور و تحرکی را 
در میان انسان ها ایجاد می کند معطوف به این است 
ک��ه تجمع و پاسداش��ت واقعه عاش��ورا یک حرکت 
عب��ادی صرف برای تقدیس و س��تایش خدا یا یک 
امر متعالی نیست، بلکه همنوایی انسان ها با واقعه ای 
است که در آن انسان هایی چون سایرین برای احیاء 
و دفاع از ارزش های الهی و انسانی با بذل تمام هستی 
خود، زیبایی های الهی را به عینه نمایان س��اختند و 
ملموس نمودند. در واقع مش��ارکت کنندگان در این 
رویداد با تمسک به کاروان کربال با پیاده روی طوالنی 
و با تمس��ک به خصلت های زیبای کاروان حسینی 
خود را در صحنه کربال حاضر می بینند و س��عی در 

بازتولید آن شور و عشق و معرفت دارند.

پیاده روی اربعین، باطل السحر اسالم آمریکایی
انق��الب اس��المی فراتر از آن ک��ه یک انقالب 
اس��المی با وجه ش��یعی صرف باش��د یک انقالب 
دینی با پیامی جهانی اس��ت که مخاطبان آن همه 
مس��تضعفین عالم هس��تند که تحت سلطه و ستم 
مس��تکبرین جهان قرار دارند. به بیان دیگر انقالب 
اسالمی واجد آرمانی جهانی است، که مخاطب آن 
فطرت همه انسان هایی است که به نوعی تحت انقیاد 
امپراتوری جهان��ی ثروت، قدرت و لذت قرار گرفته 
و دچار س��طحی از خودبیگانگ��ی و از خدابیگانگی 
گش��ته اند. نگاه جهان شمول و عام انقالب اسالمی 
برگرفته از نگاه جهانی اس��الم ناب است که به دور 
از خط کش��ی های کاذب مختلف همچون قومیت، 
ملی��ت، ن��ژاد و... انس��ان ها را اعضای ی��ک پیکره 
واحد می داند که اگر در دین یکس��ان نباش��ند در 

خلقت با یکدیگر برادر هس��تند. از این رو مسئولیت 
حمایت از همه مس��تضعفین عالم و رس��اندن پیام 
رهایی بخش اسالم به آنان از مهمترین کارویژه های 
انقالب اس��المی بوده و هست. حرکت ها و اقدامات 
گروه های مختلف در جهان در سطح جنبشی و ملی 
در همسویی، همدلی و همنوایی با انقالب اسالمی 
و حمایت های علنی مادی و معنوی انقالب اسالمی 
از آنان در همین چارچوب قابل تحلیل اس��ت. یکی 
از محورهای اصلی فعالیت های رسانه ای و تبلیغاتی 
شبکه بین المللی نظام س��لطه، تالش برای شیعی 
جلوه دادن انقالب اسالمی و محدود کردن مبارزات 
و مجاهدت های جنبش های مقاومت متأثر از آن در 

آرمان یک جمعیت مذهبی محدود بوده است.
تالش ب��رای مخدوش کردن و از مش��روعیت 
انداختن نس��خه مبارزاتی جهادی انقالب اسالمی 
با به صحن��ه آوردن بدیلی مضحک، کاریکاتوری و 
متوحش همچون جریان تکفیری نشان از طراحی 
و اجرای پ��روژه ای عظیم و پیچیده برای به محاق 
ب��ردن و منزوی کردن وجه رهایی بخش��ی جهانی 
انقالب اس��المی و محدود ک��ردن آن به جمعیت 

شیعیان جهان دارد.
تالش های پیدا و پنهان نظام سلطه برای شکل 
دادن به گروه های متعدد تروریستی در منطقه و به 
خصوص در عراق و س��وریه و کمک های گس��ترده 
رسانه های دیداری، نوشتاری و سایبری غرب برای 
انتش��ار جنایات فجیع و مش��مئزکننده گروه های 
تروریستی رنگارنگ همچون داعش و جبهه النصره، 
نشان دهنده انگیزه های شکل گیری این گروه ها است 
که یک��ی از مهمترین آنها مخ��دوش کردن چهره 
نورانی اسالم ناب به عنوان آخرین و مستحکم ترین 
دین الهی و سنگر مقاومت در برابر اندیشه الحادی و 
فرهنگ مادی غرب است. بزرگترین اجتماع بشری 
با ویژگی هایی اس��تثنایی، باطل السحر این افسون 
ش��یطانی اس��ت که با همت مردان و زنان عاشق و 
تحمل س��ختی و دش��واری فراوان، چهره ای روشن 
از اس��الم ناب به جهانیان نش��ان می دهد و جهان 
را در براب��ر تابلویی زیبا از حقیقت اس��الم و پیروان 

واقع��ی آن قرار می ده��د. در واقع جهانیان با دیدن 
این رویداد عظیم و جلوه های زیبای معنوی و ابعاد 
انسانی آن، مشتاق آشنا شدن با حقیقت قیام کربال 
می ش��وند و این موضوع زمینه س��ازی درخشش پر 
ف��روغ تر حقیقت اس��الم ناب را در سراس��ر جهان 
فراهم خواهد نمود و نس��خه های اس��الم آمریکایی 

همچون جریان تکفیری را به محاق خواهد برد.
 

شکل گیری فراجنبش اجتماعی جهانی
پی��اده روی اربعین، صحنه ای زیب��ا و بدیع از 
مناسبات و روابط و جوش��ش انسان هایی است از 
ملیت ه��ا و قومیت های مختل��ف و حتی معتقدان 
آیین هایی متفاوت از ش��یعه که واج��د زیباترین، 
خالصانه ترین و عاشقانه ترین تعامالت بین انسانی 
است که با هیچ یک از نظریات جامعه شناسی قابل 
تبیین و تحلیل نیست. اجتماع گسترده انسان هایی 
از سراس��ر جهان با ملیت ها و نژادهای مختلف و از 
اقش��ار، پایگاه ها و منزلت ه��ای اجتماعی گوناگون 
ک��ه در واقع می ت��وان آن را به مثاب��ه نمونه ای از 
جامعه بشری دانس��ت، در کنار نمایش جلوه های 
مختلف فضائل اخالقی همچون از خود گذش��تگی 
و ایث��ار، صبر، یاری به ه��م نوع، محبت و عطوفت 
و صدها خصلت واالی انسانی نشان از شکل گیری 
یک فراجنبش اجتماعی در سطح جهانی است که 

بشریت را به آرمانشهری عینی فرا می خواند.
در واق��ع پیاده روی اربعین پدیده ای اس��ت که 
نظریات علوم انس��انی غربی را به چالش��ی اساسی 
می کشد و بشریت غرق شده در مادیات و دور شده 
از عالم معنا را به بازگشت دوباره به فطرت الهی فرا 
می خواند. این حرکت عظیم انسانی نه جنبشی است 
بر مبنای عقالنیت ابزاری که انسان ها در آن براساس 
محاسبه سود و زیان مادی به کنشگری بپردازند و نه 
حرکتی است توده وار و بی هدف و مبتنی بر احساس 
صرف و نه حرکتی ناشی از تضادهای طبقاتی. بلکه 
خیزش��ی است جهانی برای پاس��خ به ندای فطری 
خداجویی و حق طلبی و بر پایه باالترین حد شور و 

عواطف و در اوج قله عقالنیت انسانی.

شکل گیری امت جهانی مستضعفین
مردم ع��راق خصوصاً روس��تاییان کم بضاعت 
عراقی که اندوخته هرچند اندک خود راکه نتیجه 
زحمات طاقت فرس��ای یک سالش��ان اس��ت برای 
آس��ایش زائ��ران در طبق اخالص گذاش��ته و در 
ای��ن همایش هزینه می کنند. این واقعیتی اس��ت 
که شرکت کنندگان در این پدیده در سرتاسر این 
مسیر آن را به وضوح می بینند. راهپیمایی کنندگان 
ایرانی هم عمدتاً از اقش��ار غیرمرفه جامعه هستند 
که با شرایط ایجاد شده برای این سفر با هزینه ای 
ان��دک به آن می پیوندند. در واقع از بعد اقتصادی، 
عمده شرکت کنندگان و فعاالن این همایش عظیم 
الهی، از اقش��ار مستضعف هستند. چه عراقی هایی 
ک��ه پ��س از دهه ه��ا جنگ و آش��وب می��راث دار 
محرومیتی توان فرس��ا هس��تند و چه ایرانیانی که 
بیش��تر از اقشار مس��تضعف جامعه و با هزینه های 

کم موفق به شرکت در آن شده اند.
از بعد اعتقادی هم هرچند عمده شرکت کنندگان 
در این مراسم از مسلمانان شیعه هستند ولی از مذاهب 
گوناگون سنی، مس��یحی، ایزدی، صائبی و... در این 
همایش عظیم مشارکت می کنند. از بعد جغرافیایی و 
قومیتی هم خلق کنندگان این رویداد عظیم از کشورها 
و اقوام مختلف از گوشه و کنار جهان و منطقه هستند. 
این واقعیت ها نشان می دهد که واقعه عاشورا مرزهای 
اعتق��ادی و جغرافیایی را درنوردیده و مردم مختلف 
دنیا را به خود جذب کرده اس��ت و پیاده روی اربعین 
نه یک حرکت صرفاً شیعی بلکه یک خیزش عظیم 
 انسانی است که بخشی از مستضعفین عالم را حول 
احی��اء ارزش های الهی ب��ه دور هم جمع نموده و به 
ص��ورت یک جامعه یگان��ه و یکپارچه متبلور نموده 

است.
راهپیمایان اربعین، کنش��گرانی هستند که در 
وادی عرفان واقعی به س��یر و سلوک مشغولند و در 
حقیقت امر با طی طریق عشق، به کعبه عاشقان و 
شاهدان وجه الهی قدم می گذارند. در این سیر، هر 
فرد در عین سلوک فردی و مواجهه شخصی خود با 
حقیقت کربال و ارتباط قلبی با امام حس��ین)ع(، در 
وجه جمعی به عنوان عضوی از یک جامعه مؤمن در 
تالش و تکاپو در مسیر کمال و سعادت و در دعوت 
ب��ه فطرت الهی قدم می گ��ذارد و تالش می کند تا 
به دیگران در رس��یدن به مقصد کمک نماید. آنچه 
در ای��ن حقیقت ش��گرف خود را نمای��ان می کند، 
تمرین و ممارستی است که اعضای این جامعه برای 
شکل گیری امت مؤمن انجام داده و به اجمال، مدل 

جامعه جهانی موعود را شکل می دهند.

گسترش قدرت نرم انقالب اسالمی
استفاده گسترده راهپیمایان ایرانی و غیرایرانی 
از تصاویر مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نش��ان 
از تعمیق انقالب اس��المی و تسری گفتمان امام - 
امت اس��ت که اساس شکل گیری انقالب اسالمی و 
تداومش ب��ر آن ابتنا دارد. در م��ورد زائران ایرانی، 
نقل قول های غیررسمی مبنی بر توصیه مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( برای ش��رکت در این مراسم، 
عامل شرکت گسترده و حضور پرتعداد و شگفت آور 
در آن بود که علی رغم تمهیدات ناکافی ارگان های 
مسئول برای خدمات رسانی و تسهیل امکانات سفر، 
نسبت به س��ال های قبل چندین برابر برآورد شده 
است. گستردگی شگفت آور استفاده از تصاویر امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در 
راهپیمایی امس��ال نش��ان از نفوذ روزافزون انقالب 
اس��المی و آرمان های آن در می��ان مردم منطقه و 
جهان اس��ت که علی رغم تبلیغات گس��ترده برای 
کاه��ش نفوذ و قدرت نرم آن، ب��ه ملجاء و پناهگاه 

مردم مستضعف جهان تبدیل شده است.
حمایت انقالب اسالمی از مردم جهان و منطقه 
ف��ارغ از نژاد، ملیت و مذهب آنان در برابر ظالمان و 
س��لطه گران عالم و عوامل آن��ان، به تدریج حقانیت 
آن را بر جهانیان آش��کار می نماید. حمایت انقالب 
اس��المی از دولت های مظلوم و مورد ستم در سطح 
منطقه و جهان، حمایت از جنبش های آزادی بخش 
همچون گروه های مقاومت فلس��طینی و حزب اهلل و 
حمایت از قومیت ه��ا و مذاهب گوناگون منطقه در 
برابر تهاجم جریانات وحشی تکفیری، به تدریج سبب 
آشکار شدن هرچه بیشتر حقیقت انقالب اسالمی بر 
جهانیان ش��ده است. برای نمونه می توان به ذهنیت 
نامناسب بخشی از جامعه عراق - همچون بخشی از 
شیعیان - نسبت به انقالب اسالمی اشاره نمود که به 
سبب تأثیرپذیری از تبلیغات حکومت بعثی صدام و 
پس از آن تبلیغات منفی گسترده رسانه های غربی 
و عربی ایجاد شده بود که راهپیمایی عظیم اربعین 
نش��ان دهنده تغییر فضا و عمیق تر ش��دن انقالب 

اسالمی در ذهن و روح مردم عراق است.
 

جمع بندی
همایش عظی��م پیاده روی اربعین حس��ینی، 
همچون اصل رویداد دارای ابعاد گوناگون عظیمی 
اس��ت که نیازمند بررس��ی همه جانبه است. آنچه 
در انتها می توان گفت این اس��ت که رخداد واقعه 
عاشورا در سال 61 هجری به سان موجی است که 
از نقطه ای آغاز ش��د و با گذش��ت زمان هر بیشتر 
و پ��ر قدرت به پی��ش می رود و در س��طح جهان 
گسترش می یابد و راهپیمایی اربعین حسینی تنها 
نشان دهنده گوش��ه ای از این موج خروشان است 
که به تدریج آینده جهان و بش��ریت را رقم خواهد 
زد، همانگونه که مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
می فرمایند: »اولین جوشش های چشمه ی جوشان 
محبت حسینی - که ش��ّط همیشه جاری زیارت 
را در ط��ول این قرن ها به راه انداخته اس��ت - در 
اربعین پدید آمد. مغناطیس پُرجاذبه ی حس��ینی، 
اولی��ن دل ه��ا را در اربعین به س��وی خود جذب 
کرد؛ رفتن جابربن عب��داهلَلّ و عطّیه به زیارت امام 
حسین)ع( در روز اربعین، سرآغاز حرکت پُربرکتی 
بود که در طول قرن ها تا امروز، پیوسته و پی درپی 
این حرکت پُرشکوه تر، پُرجاذبه تر و پُرشورتر شده 
است و نام و یاد عاشورا را روزبه روز در دنیا زنده تر 

کرده است.«)برهان( 

آگهى ارزيابى و برگزارى مناقصه

كد 1396/3589                            سازمان منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى                           شركت ملى صنايع پتروشيمى 

اين سازمان در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات انجام موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومي با ارزيابي کيفي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد:
الف) موضوع پروژه : ارائه خدمات فرهنگي ، سمعي و بصري

ب) مبلغ برآورد پروژه: در حدود ٢/٦٣٦/٢٠٠/٠٠٠ ريال (دو ميليارد و ششصد و سي و شش ميليون و دويست هزار ريال)
ج) مدت انجام کار: ١٢ ماه 

د) محل اجراي کار: استان خوزستان ، بندرامام خميني (ره) ، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 
هـ) مبلغ خريد اسناد ارزيابي و مناقصه: پانصد هزار ريال

 (به حساب شماره ٩١٠١٧٠٠٠٠٠٠٢١٧٤٦٦٢٢١٣٠٠٦ بانک ملي به نام سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي با شناسه پرداخت ٣٩١٠٠٠٠٣٧)
و) مبلغ تضمين: ١٣١/٨١٠/٠٠٠ ريال (ضمانتنامه معتبر بانکي ، فيش واريز به حساب سازمان)

ز) معيارهاي ارزيابي کيفي:
١- داشتن تجربه در کار فرهنگي 

٢- داشتن حس سابقه 
٣- داشتن توانائي مالي

ح) حداقل شرايط پيمانکاران:
داشتن شخصيت حقوقي يا کانون تبليغاتي

ط) محل فروش و تحويل اسناد: متقاضيان مي بايست با در دست داشتن اصل مدارک بند «ح» جهت دريافت اسناد به آدرس بندر امام خميني (ره) ، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ، سايت يک ، 
ميدان آزادي ، ساختمان نخل زرين ، دفاتر مديريت مهندسي ، امور پيمانها (تلفن: ٥٢١١٠١٨٣-٠٦١) مراجعه فرمايند.

ي) مهلت فروش اسناد ارزيابي و مناقصه: در ساعت هاي اداري از تاريخ ٩٦/٨/٢٠ لغايت ٩٦/٨/٢٩ مي باشد.
ک) زمان تحويل مدارک ارزيابي و مناقصه: از ساعت ٨ صبح لغايت ١٦ روز دوشنبه مورخ ٩٦/٩/١٣ 

ل) مهلت انصراف پيشنهادات: از ساعت ٨ صبح لغايت ١٦ روز سه شنبه مورخ ٩٦/٩/١٤ مي باشد.
م) مدت اعتبار پيشنهادات: شش ماه از تاريخ تحويل پاکات مي باشد.

الزم به توضيح است که اين سازمان پس از ارزيابي ، پاکات پيشنهاد قيمت مناقصه گراني را که صالحيت آنها مورد تائيد کميته فني بازرگاني قرار گرفته است در ساعت ١٤:٣٠ عصر روز سه شنبه مورخ 
٩٥/٩/٢١ گشايش مي نمايد.

اطالعات تکميلي مناقصه فوق از طريق وب سايت «پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور» به آدرس http://iets.mporg.ir   و http://www.petzone.ir قابل دسترسي مي باشد. 

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى

ت  اول
نوب

آگـهـى مـزايـده عـمـومـى

شرکت سهامي آب منطقه اي اصفهان در نظر دارد تعدادي از خودروهاي مازاد خود را بشرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند از متقاضيان شرکت در مزايده 
دعوت مي گردد حداکثر ظرف مدت ٧ روز پس از انتشار آگهي دوم نسبت به دريافت اسناد مزايده مراجعه نمايند.

محل فروش اسناد و بازديد:
اصفهان نجف آباد به جاده جوزدان انبار شرکت آب منطقه اي اصفهان

زمان بازديد:
٢٩ و ٣٠ آبان ماه از ساعت ٨/٣٠ لغايت ١٤

آدرس: اصفهان ، پل خواجو ، بلوار آئينه خانه ، 
شرکت آب منطقه اي اصفهان ، امور تدارکات و خدمات پشتيباني 

شماره تماس: ٥-٣٦٦١٥٣٦٠-٠٣١    داخلي: ٢١٤٤
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شناسه آگهي: ١٠٢٢٠٣

ت دوم
نوب

وزارت نيرو

شرکت مديريت منابع آب ايران

شرکت آب منطقه اي اصفهان

تعداد نوعرديف

۱۱۱ دستگاهوانت مزدا تک کابين و دو کابين۱

۹دستگاهنيسان وانت ،دو کابين (پيکاپ) و رونيز۲

۱دستگاهسواري سمند۳

نگاهی جامعه شناختی بر بزرگترین اجتماع بشری

 پیاده روی اربعین
خیزش جهانی مستضعفین


