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آيتاهلل صديقي:

سکوالرها اقتصاد را به هم زدند
امام جمعه موقت تهران گفت :از اينکه سکوالرها آمدند و اقتصاد را به هم
زدند نگران نباشيد.به گزارش تسنيم ،حجتاالسالم کاظم صديقي ،امامجمعه
موقت تهران ،در دومين کنگره سراسري جمعيت جانبازان انقالباسالمي طي
سخناني اظهار داشت :اساس خلقت بشر مبتني بر امتحان است.وي افزود:
اگر به مشکالت و سختيهايي که براي انبياء و اولياي الهي پيش آمده توجه
کنيم در مييابيم که بايد در برابر سختيهاي اين دنيا مقاومت کنيم .حجت
االسالم صديقي خاطرنشان کرد :اينکه برخي ميگويند بدون برجام ،آب هم
نميتوانيم ،بخوريم و بايد به آمريکا پناه ببريم ،حرفهاي ذليالنهاي است که
در تضاد با معارف قرآن است .قرآن به ما آموخته که وقتي هدف بلند باشد،
ممکن است همچون امام حسين(ع) آب را به روي شما و زن و فرزند شما
ببندند يا همچون حضرت ابراهيم شما را در آتش بسوزانند.امام جمعه موقت
تهران تصريح کرد :فشارهاي گوناگون نه تنها انبياء و ائمه را ضعيف نکرد بلکه
آنها را در مسيرشان ثابت قدم کرد.وي ادامه داد :راهي را که امام آغاز کرد
و رهبر انقالب پرچم آن را به دست گرفتهاند ،سلسلهاي است که انبياء طي
کردند و امامان معصوم ما ادامه دهنده آن بودند.

مهدي ناظمي قره باغ :

سلبريتي را نميشود با تعارف مديريت کرد
مهدي ناظمي قره باغ استاد فلسفه دانشگاه گفت  :سلبريتي را نميشود با
تعارف مديريت کرد  .وي معتقد است که بزرگترين رسانههاي دنيا براي ستاره
سازي و ستاره ماندن سلبريتيهايشان شرطهاي مشخص سياسي-اجتماعي
دارند .اگر کسي بخواهد از اين مديريت رسانهاي رها شود ،ديگر رسانهاي
هم براي ديده شدن نخواهد داشت« .رسانه ،جامعه و سلبريتي ايراني»
تمام شدني نيست .هر روز ماجرايي تازه و داستاني جديد ما را با بالهتي
بينظير مواجه ميکند .امروز بايد از بازيگري حرف بزنيم که به بهانه
کارهاي خيريه شماره حسابش را داده و همه چيز را خرج کرده ،فردا
هم بايد غصه خانواده بازيگر ديگري را بخوريم که مقيم آمريکا هستند
و لنگ 10هزار دالر ماهانه ساده و لعنتيشان .اين همه ماجرا نيست،
ما با يک رسانه ساده با کاربري سادهتر از حد تصورمان مواجهيم ،کسي
که در گذشته خيال ميکرديم احتماال انسان پيچيده و موقري است
اما حاال اينستاگرام ،توئيتر و حتي تلويزيون دست به دست هم دادهاند
تا پوچترين وجه رسانه را به رخ ما بکشند .مهدي ناظمي قره باغ استاد
فلسفه هنر و عضو هيئت علمي پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمي
است .او با ماهنامه نزديک درباره ماهيت و تاثير اجتماعي سلبريتيها
گفتوگو کرده است.

الله افتخاري:

منافع شخصي برخيها را
به «آمريکا ستايي» رسانده است
عضو جبهه پيروان امام و رهبري گفت :منافع شخصي برخيها را به «آمريکا
ستايي» رسانده است.وي ترجيح منافع شخصي بر گروهي را مسيري عنوان
ميکند که برخيها را از آمريکاستيزي در دهه  60به آمريکا ستايي در
دهه  90رسانده است .الله افتخاري عضو جبهه پيروان امام و رهبري و
نماينده مردم تهران در دورههاي هفتم ،هشتم و نهم در مجلس در گفتوگو
با فارس ،با اشاره به ترويج افکار دشمن از سوي برخي عناصر در داخل،
اظهار داشت :بنبستنمايي و بحراننمايي بازي در زمين دشمن است .ما
نميگوييم اين اتفاقات به صورت عمد انجام ميشود اما به هر حال تأثير
خود را ميگذارد و طمع دشمن را زياد ميکند .وي با بيان اينکه مسئوالن
وظيفه دارند که از انقالب و نظام دفاع کنند،گفت :مسئوالن بايد نسبت به
سخنان و نکاتي که بر زبان جاري ميسازند دقت کافي داشته باشند چرا
ب االحمق وراء لسانه به عبارتي گفتن هر
که لسانالعاقل وراء قلب و قل 
مطلبي هر چند صحيح باعث ميشود که دشمن بر روي آن برنامهريزي
کند و از آن طريق به ما آسيب برساند.
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آيت اهلل جوادي آملي با بيان اين كه مودت و رحمت دو رکن حفظ خانواده است ،گفت :آنچه
در جاهليت کهنه و مدرن وجود داشته و دارد اين است که حق زن توسط خود زنان و مردان
رعايت نمي شود.به گزارش رسا ،آيت اهلل عبداهلل جوادي آملي در درس تفسير خود که در
مسجد اعظم قم برگزار شد ،با بيان اين که بخش پاياني سوره مبارکه طالق مربوط به معارف
توحيدي است ،گفت :صدر سوره درباره احکام خانواده است ،تأکيدي که قرآن درباره حقوق زن
وجود دارد دارد در مسائل ديگر کمتر ديده مي شود.وي افزود :آنچه در جاهليت کهنه و مدرن
وجود داشته و دارد اين است که حق زن توسط خود زنان و مردان رعايت نمي شود ،اساس
خانواده بر عفاف و حجاب است و اصرار قرآن کريم بر حق زن براي اين است که اساس خانواده
محفوظ باشد ،سکينت را زن برعهده دارد گرچه مسکن را مرد بر عهده مي گيرد.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم اظهار داشت :زن وقتي مي تواند آرامش خانواده را
حفظ کند که حقوق زن را خود زن حفظ کرده و ديگران نيز حقوق زن را محترم بشمارند.

وي ادامه داد :دو رکني که خانواده را حفظ مي کند مودت عاقالنه و رحمت مهربانانه است،
مرد که قدرت عملي بيشتر دارد بايد نفقه و مسکن را تأمين کند و زن که قدرت عاطفي
دارد بايد تأمين سکينت کند ،عاطفه زن به مراتب قوي تر از عاطفه مرد است و اين که زود
اشک مي ريزد سرمايه است ،سرمايه زن عاطفه است که مرد ندارد.آيت اهلل جوادي آملي با
بيان اين که ممکن است زن زود گريه کند اما اين گريه نشانه مهرباني و معطوف بودن آن
است ،ابراز داشت :جامعه را عاطفه اداره مي کند ،مشکل امروز در افزايش طالق ها براي اين
است که عاطفه و مهرباني در جامعه کمرنگ شده است که  15ميليون پرونده قضائي را در
پي داشته است.وي عنوان کرد :تنها عامل نجات کشور از اين پرونده هاي قضائي تمسک به
قرآن و روايات است ،مشت براي جنگ و مقابله بيروني است و وقتي وارد کشور مي شويم اين
مشت بايد باز شده و به صورت مصافحه در آيد ،اگر محبت و مهر در جامعه تقويت شد طالق
کاهش پيدا کرده و ازدواج افزايش مييابد.

آيت اهلل جوادي آملي:

عدم رعايت حقوق زن
وجهمشتركجاهليت
قديم و مدرن است
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آي تاهلل امامي کاشاني:

برنامه قوه قضائيه براي رسيدگي به احتکار
با جديت ادامه پيدا کند

به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري فارس ،آيتاهلل
محمد امامي کاشاني امام جمعه موقت تهران در خطبه اول
نماز جمعه ديروز اظهار داشت :نشاط و جواني براي دنياست
ولي نبايد تمرکز فقط روي دنيا باشد ،تمرکز روي دنيا فسادآور
است و بايد به آخرت توجه بيشتري شود .وي افزود :کسي که
خود را از چارچوب الهي خارج نکند خداوند ظاهر او را هم
درست ميکند ولي کسي که در باطن خيانت کرد خداوند
ظاهرش را هم آلوده و زشت نشان ميدهد و رسوا ميکند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به مسئله احتکار تصريح کرد:
فقهاي اسالم در مورد گندم ،جو ،برنج ،کشمش و غالت احتکار
را مثال زدهاند ولي هر چيزي را آدم نگه دارد و نفروشد تا گران
شود حرام است .وي تأکيد کرد :تمام فقها اتفاقنظر دارند که
جمع کردن براي گران شدن کاري حرام است .امامي کاشاني
با بيان اينکه احتکار در جايي که نياز جامعه است حرام است،
اظهار داشت :آدم بايد به اندازه استفاده کند و جامعه را مراعات
کند چون امت اسالم مهم است.امام جمعه موقت تهران در
همين راستا ادامه داد :احتکار و نگه داشتن براي گران کردن
جهل است و در شرايطي که دشمن کشور را احاطه کرده

احتکار ،مالاندوزي ،تقلب ،خالفکاري و حمايت از متقلبين
همه از زمره کساني هستند که اميرالمؤمنين (ع) فرموده که
خداوند آنها را بشارت جهنم داده است.وي افزود :اميدواريم
خداوند اين ملت که قدر نظام اسالمي را ميداند ياري کند
و از اين افراد سودجو و دنياپرست انتقام ميگيرد .امام جمعه
موقت تهران در خطبه دوم نماز جمعه امروز با اشاره به سالگرد
شهادت سردار همداني گفت :براي ايشان و براي تمام شهدا
علو مقام را از خداوند متعال مسئلت ميکنيم .وي همچنين
ضمن اشاره به سالروز تأسيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش
نيز گفت :براي دستاندرکاران آنان نيز تقاضاي توفيق از خداوند
خواستار هستيم .امامي کاشاني با اشاره به صحبتهاي رهبر
انقالب در جمع رؤساي سه قوه و برخي شخصيتها نيز گفت:
از استادان بسيجي دانشگاههاي کشور تشکر ميکنيم که حدود
 900نفر بيانيه نوشته و گفتند ما براي رفع مشکالت کشور
کمک ميکنيم و بايد صاحبنظران و استادان وارد عمل شوند و
از آنان نظرخواهي شود چون رهبر انقالب نيز به مسئله مشورت
تأکيد فراواني دارند.امام جمعه موقت تهران همچنين با تأکيد
بر اينکه کشور با ظرفيتهاي گسترده مشکالتش قابل حل
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حجتاالسالم محمدحسني در نماز جمعه تهران:

ارتش ،نقش پررنگي در پاکسازي منطقه
از تروريستها داشت

است ،گفت :اين کشور بر تمام تحريمها و توطئههاي دشمنان
فائق خواهد آمد و با اين پيروزي آرزوي تعبير تمام خوابهاي
دشمنان را به گور خواهند برد .وي با اشاره به برنامههاي
دشمنان براي ايجاد نارضايتي در کشور ،گفت :دولت آمريکا
به مرکز تحقيقات پارلمان آمريکا ميگويد در مورد تسلط بر
ايران فکر کرده و طرح بدهيد اين شايد در رسانهها بيايد و
اين در آن اتاق تحقيقات به تصويب رسيده و براي اجرا به

زاکاني در کنگره جمعيت جانبازان:

دولت آمريکا فرستاده شده است .امامي کاشاني با اشاره به
هدف آمريکا از تسلط بر امور ايران ،گفت :هدفشان اين است
که دولت و باقي قوا را به عنوان اينکه فساد سيستماتيک دارند
يعني ک ًال نظام و دولت فاسد است متهم کنند .وي افزود:
نکاتي که در مرکز تحقيقات پارلمان آمريکا تصويب شده اگر
ما اين مسائل را دنبال کنيم و در مسير نقشههاي آنها حرکت
کنيم دشمن را خوشحال کردهايم.

جامعه بايد به دست شايستگان اداره شود نه افراد خسته

زاكاني نماينده مجلس گفت :جامعه بايد به دست شايستگان اداره شود نه افراد
خسته .به گزارش فارس ،عليرضا زاکاني نماينده سابق مجلس ،در دومين کنگره
سراسري جمعيت جانبازان انقالب اسالمي با بيان اينکه مکتب امام در دو بُعد نظري
و عملي ،مخالفين و رقبايي دارد ،گفت :مخالفين مکتب امام ،پنج ويژگي مکتب امام
را برنميتابند .وي افزود :نخستين ويژگياي که آنها برنميتابند ،مکتبي بودن آن
است .جامعيت دين ،استمرار واليت و واليت مطلقه فقيه ،اعتقاد به مردمساالري و
در نهايت اينکه انقالب زمينهساز ظهور است ،از ديگر ويژگيهاي مکتب امام است که
ن ويژگيها را قبول
مخالفين برنميتابند .زاکاني با بيان اينکه رقباي مکتب امام نيز اي 
ن ويژگيها
ندارند ،تصريح کرد :ممکن است پرچم امام هم باالي سرشان باشد اما اي 
را قبول نداشته باشند .نماينده سابق مجلس درباره مخالفان و رقباي مکتب امام در
مقام نظر ،گفت :چه کساني که آبشخور فکريشان امثال سروش است و چه کساني
که سنت گرا و پيرو امثال "نصر"هستند و چه متحجرهاي پيرو شيرازي ،همه در
اين دسته قرار ميگيرند .زاکاني با بيان اينکه در مقام عمل نيز سه گروه در مقابل
مکتب امام ،قد کشيدهاند ،تصريح کرد :دسته اول ،اصالحطلبان هستند که قائل به
جامعه مدني هستند .گروه دوم ،اعتدالگرايان و کارگزاران سازندگي هستند که به
دنبال حکمراني هستند .جريان سوم نيز جريان احمدينژاد است .وي تصريح کرد:
همه اين گروهها در عمل ،مردمساالري ديني را قبول ندارند .زاکاني با بيان اينکه
در مقابل اين سه جريان ،جريان پيروان مکتب امام را داريم ،تصريح کرد :آنها از
ابتداي انقالب و قبل از آن ،جانشان را براي انقالب دادهاند .وي ادامه داد :در ابتداي
انقالب ،امکانات در اختيار بازرگان و بنيصدر بود که در دسته مخالفان مکتب امام قرار
ميگيرند .بعد از آن به دست باهنر و رجايي افتاد که پيرو مکتب امام بودند اما دوران
کوتاهي بود و به شهادت رسيدند .زاکاني به دوران نخستوزيري ميرحسين موسوي
اشاره کرد و گفت :در آن دوران هم با اينکه امام ،جنگ را راس امور ميدانست اما

موسوي کار خودش را ميکرد .وي افزود :بعد از جنگ هم دولت در اختيار هاشمي،
خاتمي ،احمدينژاد و روحاني بوده است که همه اينها ،آن پنج ويژگي مکتب امام
را باور نداشتند .نماينده سابق مجلس با بيان اينکه امروز مشکالت کشور قابل حل
است و کالف سردرگمي نداريم ،تصريح کرد :مشکل اين است که ارادهاي براي حل
آنها وجود ندارد .زاکاني به دستهبندي پنجگانه خدمات ناملموس نظام ،خدمات
ملموس ،نيازهاي ملموس ،نيازهاي حقيقي و نيازهاي کاذب اشاره کرد و گفت :مخالفين
مکتب امام به دنبال اين هستند که خدمات ملموس نطام را کم جلوه دهند و خدمات
ناملموس را هم کمرنگ کنند .وي افزود :آنها درباره نيازهاي ملموس ميگويند نطام
از تامين آنها ناتوان است و از نيازهاي حقيقي و تعالي جامعه عبور ميکنند و درباره
آن چيزي نميگويند ،ا ّما به نيازهاي کاذب که ميرسند ،در آن ميدمند .زاکاني نقش
رقباي مکتب امام را در ارتباط با اين پنجگانه ،اينطور عنوان کرد که آنها بر اين
فضا -که مخالفان مکتب امام ساختهاند -سوار ميشوند و راي مردم را از آن خود
ميکنند .وي درباره وظيفه پيروان مکتب امام در اين موقعيت گفت :وظيفه ما اين
است که خدمات ملموس را يادآوري کنيم ،خدمات غيرملموس را تبيين کنيم ،و
درباره نيازهاي حقيقي مثل مسکن ،وظيفه مطالبهگري و تالش شبانهروزي داريم.
زاکاني با بيان اينکه انقالب ،توان تامين همه نيازهاي جامعه را دارد ،تصريح کرد:
متاسفانه عدهاي از روي اين امکانات ميپرند ،چرا که به دشمنان اميد دارند .وي
تصريح کرد :عدهاي از بيعرضگي نميتوانند پاسخ نيازهاي مردم را بدهند و آن را به
گردن انقالب مياندازند .نماينده سابق مجلس ،عرصههاي خطيري که تا کنون پشت
سر گذاشتهايم را جنگ سخت ،جنگ نرم ،ايحاد شکاف در حاکميت ،فتنه ،۸۸
تحريم ،فتنهگري در منطقه و نفوذ در جامعه دانست و تصريح کرد :امروز هم در
جنگ اقتصادي قرار داريم و از اين عرصه هم به خوبي خارج ميشويم .زاکاني با
بيان اينکه امروز جامعه ،تشنه تغيير و تحول است و در آستانه اين تغيير قرار دارد،

آگهي مناقصه عمومي
شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه حفاري و تجهيز چاه آب آشاميدني
به عمق  180متر با لوله جدار فوالدي  14اينچ و ضخامت  8ميليمتر به روش روتاري واقع در روستاي وادان از توابع شهرستان دماوند
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي ،تملك دارايي سرمايهاي ،اوراق اسناد خزانه اسالمي و ارزش افزوده فرمانداري شهرستان
دماوند ،از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) با توجه به شرايط مندرج در اسناد ارزيابي كيفي اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز 5 :رشته كاوشهاي زميني و دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني ( )HSEاز سوي وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي الزامي ميباشد.
برآورد پايه 4/413/955/636 :ريال ميباشد.
لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل ميآيد تا ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  1397/07/25جهت دريافت اسناد از طريق
سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir :اقدام نمايند.
مهلت بررسي ،تكميل و ارائه مدارك ارزيابي كيفي تا ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  1397/08/09براساس شرايط مندرج
در اسناد ،صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ميباشد.
در صورت كسب امتياز ارزيابي كيفي (حداقل امتياز  )60توسط كميته فني بازرگاني از تاييدشدگان جهت ارزيابي فني و مالي
توسط سامانه دعوت به عمل ميآيد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.

كميسيون معامالت شركت
آب و فاضالب روستايي استان تهران

تاريخ انتشار نوبت اول97/7/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/21 :
خ ت97/7/18 :
توضيح اينكه انجام مناقصه حفاري و تجهيز چاه آب آشاميدني به عمق  180متر با لوله جدار فوالدي  14اينچ و ضخامت  8ميليمتر به روش
روتاري واقع در روستاي وادان از توابع شهرستان دماوند صحيح ميباشد كه در نوبت اول  97/7/18واقع در روستاي وادان ذكر نشده بود.

مناقصه عمومي روستاي شيخ حسن

شاکري :آمريکا با تمام انديشکدههاي
تخصصي نتوانست ايران را متوقف کند
دبيرکل جمعيت جانبازان گفت :آمريکا با  ۷ميليارد دالر هزينه نتوانست مانع نفوذ ايران
شود .به گزارش تسنيم ،مجتبي شاکري ،دبيرکل جمعيت جانبازان ،در کنگره سراسري
اين تشکل که در مجتمع فرهنگي عرفان برگزار شد ،طي سخناني اظهار داشت :آن
چيزي که باعث شد جانبازان در قالب يک تشکل سياسي دور هم جمع شوند ،چيزي
جز فرهنگ ايثار و شهادت نبود .همان مسئلهاي که همه ما را به اين سمت برد که دين
در جايگاه حکومت و تدبير امور مردم بماند .وي افزود :براي استقرار اسالم نميتوان
تنها يک ديندار بود و به روابط اجتماعي و حقوقي و بينالمللي بيتوجه بود چون يک
مکتب نميتواند باقي بماند و در ساختار يک نظام حضور نداشته باشد.شاکري با اشاره
به تالشهاي امامخميني(ره) براي پيروزي انقالب گفت :کاري که امام بزرگوار ما انجام
دادند ،کار بسيار بزرگي بود .در نوع خود موقعيت طاليي براي کساني بود که به دنبال
تحول در کشور بودند .دبيرکل جمعيت جانبازان خاطرنشان کرد :در دورههاي قبل از
انقالب حرکات اصالحي همچون نهضت تنباکو و انقالب مشروطه انجام شد و هيچ يک
از اين حرکات نتوانست به سرانجام مطلوب برسد.

مديريت آموزش و پرورش منطقه  11شهر تهران در نظر دارد فضاي تعدادي از كالسهاي
مازاد بر نيازمدارس خود را با حفظ كاربري آموزشي و لحاظ مقررات مربوطه به اشخاص واجد
شرايط حقيقي يا حقوقي به صورت اجاره به عنوان مراكز پيشدبستاني غيردولتي واگذار
نمايد .متقاضيان در صورت تمايل ميتوانند براي آگاهي از شرايط و دريافت اوراق شركت
در مزايده ظرف مهلت پنج روز كاري از تاريخ نشر آگهي به امور پشتيباني اين مديريت
به نشاني ميدان منيريه  -خيابان شهيد معيري  -خيابان شهيد معتمدي  -كوچه شهيد
صنيعيپور مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/7/21 :
مديريت آموزش و پرورش منطقه  11تهران
خ ت97/7/21 :

آگهي مزايده سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري سيرجان

نوبت دوم

سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري سيرجان به استناد بند  2مصوبه شماره  10شوراي سازمان در نظر دارد تعدادي از بيلبوردهاي تبليغاتي سطح شهر
را از طريق مزايده براساس شرايط ذيل و مندرج دراسنادمزايده به صورت استيجاري جهت بهرهبرداري و نصب تبليغات به كانون ياموسسات تبليغاتي داراي
مجوز فعاليت معتبر از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي واگذار نمايد .لذا ازكليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد جهت خريد اسناد مزايده از تاريخ انتشار آگهي
نوبت دوم همه روزه به جزء ايام تعطيل حداكثر به مدت  10روز به امور قراردادهاي سازمان واقع در انتهاي بلوار شهيد زندي نيا مجتمع سازماني شهرداري
مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مزايده
 -1سپرده شركت در مزايده هر بيلبورد به شرح جدول ذيل مي باشد كه مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا رسيد پرداختي به حساب
 0105938186001بنام سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري نزد بانك ملي ارسال گردد.
رديف

محل نصب بيلبورد

2

جنب بوستان مهندس صبوري – روبروي بلوار سردار جنگل

نوبت دوم

1

دهياري روستاي شيخ حسن در نظر دارد به استناد مجوز شماره  88شوراي اسالمي روستا نسبت به اجراي پروژه جدول گذاري ،زيرسازي،
معابر روستاي شيخ حسن از توابع شهرستان نظرآباد ،بخش مركزي به سقف  3/782/584/057ريال از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران
واجد شرايط واگذار نمايد.
شرايط شركت در مناقصه
خريد اسناد به مبلغ  500/000ريال واريز به شماره حساب سپرده نزد پست بانك
 54915567152906102شعبه هشتگرد به نام دهياري شيخ حسن
 همراه داشتن معرفينامه نماينده قانوني شركت به همراه مهر شركت داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري در زمينه راه و باند يا راه و ابنيه حداقل با رتبه  5الزامي مي باشد. داشتن گواهينامه صالحيت ايمني از اداره كار داشتن رزومه كاري حداقل چند نمونه قرار داد. داشتن گواهينامه ارزش افزوده معتبر ساير موارد در اسناد مناقصه قيد شده است.تحويل اسناد به مناقصه گران بعد از چاپ نوبت دوم آگهي مي باشد. تسليم پيشنهادات و اسناد تكميل شده توسط مناقصه گران حداكثر تا ساعت  14:00مورخ  97/7/28روز ــ در محل تحويل پاكتهايپيشنهادي دبيرخانه محرمانه فرمانداري شهرستان نظرآباد مي باشد.
دهياري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.لذا عالقمندان مي توانند بعد از انتشار نوبت دوم به دفتر دهياري به آدرس شيخ حسن خ شهيد اصل دهقان دهياري شيخ حسن مراجعه
نمايند.
بازگشايي پاكات 97/7/29
تاريخ انتشار نوبت اول 97/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/7/21
خ ش 97/7/14

3

رضا فالح دار – دهيار شيخ حسن

تصريح کرد :مديريت اين تعبير بايد در دست پيروان مکتب امام باشد .وي افزود:
مشکل امروز ما ،ماندن در فضاي تفکر غرب و ساختارهاي نظام منحوس پهلوي
است .نماينده سابق مجلس ،غفلت و سطحي شدن پيروان مکتب را يک خطر
دانست و گفت :عدم حضور آنها در صحنه ،ميتواند مشکلآفرين باشد .زاکاني به
دنياگرايي ،کاهش خدمتگزاري ،کاهش سطح کارآمدي و سرخورگي نخبگان اشاره
کرد و گفت :بايد اين مارپيچ خطرناک را شکست و اين کار نيز به دست پيروان
مکتب امام انجام ميشود .نماينده سابق مجلس با اشاره به مشکالت کشور گفت:
امروز اگر گسي بگويد وضعيت مناسب است ،يا عقل ندارد يا دشمن است .برخي
هم ممکن است به وجود مشکالت اذعان کنند ،اما پيشنهاداتي بدهند که با عقل
و منطق سازگار نيست .مثل پيشنهادات احمدينژاد مبني بر کنار رفتن سران قوا
که به معناي زير ميز زدن است.وي تصريح کرد :پيشنهاداتي از اين قبيل ،بلبشو را
در کشور جايگزين ميکند .زاکاني يک دسته ديگر از پيشنهادات در شرايط فعلي
را پيشنهادات دولت دانست و گفت :آنها معتقدند ما بايد داشتهها را بدهيم و
زمان بخريم تا فرصت بازسازي داشته باشيم .اين همان تز بنيصدر در زمان جنگ
است که شيوه اشکانيان نيز همين بود .وي با بيان اينکه امروز دشمن از هر روز
ضعيف تر است و ما به قلّه نزديک شدهايم ،گفت :اينکه به نفس نفس افتادهايم و
کار برايمان سخت شده ،ناشي از اين است که به نزديکي قلّه رسيدهايم .بايد دست
يکديگر را بگيريم و به هم کمک کنيم تا به مقصد برسيم و اين هرگز به اين معنا
نيست که ما مسير را اشتباه آمدهايم .نماينده سابق مجلس با بيان اينکه انقالب
مسير درستي را طي کرده اما مسير اداره کشور غلط است ،گفت :نيازمند تعيير
رويکرد اداره کشور هستيم .نميشود با نسخه دشمن معضل خود را حل کنيم .اداره
کشور بايد بر مبنايي قرار گيرد که انگشت اشاره رهبري نشان ميدهد که همانا
تکيه بر توان داخلي است.

حجتاالسالم محمدحسني گفت :ارتش ،نقش پررنگي در پاکسازي منطقه
از تروريستها داشت.به گزارش خبرنگار مهر ،حجت االسالم عباس محمدحسني رئيس
سازمان عقيدتي سياسي ارتش در سخنان پيش از خطبه نماز جمعه ديروز تهران گفت:
 ۲۴مهر ماه سالروز تاسيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش است که به پيشنهاد مقام
معظم رهبري و تاييد امام خميني(ره) صورت گرفت .وي ادامه داد :به برکت انقالب
اسالمي شاهد ارتشي مومن ،متدين ،جهادي و مردمي هستيم که وجودش براي مردم
اميدآفرين و براي دشمنان بيم آفرين است .گواه ما براي اين امر بيانات مقام معظم
رهبري درباره ارتش است .ايشان فرمودند ارتش ما يک ارتش متدين است و جا دارد
ارتش جمهوري اسالمي ايران را حزب اهلل بناميم .محمدحسني گفت :عوامل مختلفي
باعث شده ارتش به اين جايگاه برسد که بخش عمده آن به دليل فعاليت هاي سازمان
عقيدتي سياسي است که مقام معظم رهبري از اين عملکرد رضايت دارند .رئيس سازمان
عقيدتي سياسي ارتش در ادامه به اقدامات و برنامه سازمان عقيدتي سياسي ارتش اشاره
کرد و گفت :روزانه بيش از هزار نماز جماعت با جمعيت حدود  ۲۰هزار نفري در ارتش
برگزار ميشود و در حال حاضر  ۲۰هزار فعال قرآني و  ۱۰هزار فعال در حوزه حديث در
ارتش وجود دارد .همچنين باالي  ۱۰۰هزار نفر بسيجي در پايگاه هاي بسيج در شهرک
هاي سازماني ارتش فعاليت دارند .وي افزود :ارتش جمهوري اسالمي بيش از  ۴۸هزار
شهيد مدافع وطن و چندين شهيد مدافع حرم تقديم انقالب اسالمي دارد .نقش ارتش
در پاکسازي منطقه از تروريستها بسيار موثر و پررنگ است که روزي حقايق آن گفته
خواهد شد.حجت االسالم عباس محمدحسني دشمنان انقالب اسالمي را مخاطب قرار
داد و تاکيد کرد :با ارتش انقالبي ،دالور ،شجاع و مقتدر در کنار سپاه انقالب اسالمي
توصيه اي به دشمنان داريم که هرگز فکر تجاوز به ميهن اسالمي را نداشته باشند و
اگر چنين فکري داشتند پيش از تجاوز حتما آخرين عکس يادگاريشان را بگيرند زيرا
در صورت تجاوز هرگز زنده باز نخواهند گشت.

آگهي مزايده

(فراخوان ارزيابي كيفي)

به صورت دومرحلهاي  - )97/8( -نوبت دوم
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7
8
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ميدان امام خميني (ره) سمت چپ تقاطع شهيد عباسپور – داخل مثلثي نبش شمال شرقي ميدان
بلوار امام رضا (ع) نبش تقاطع خيابان جواد االئمه

مبلغ سپرده شركت در مزايده (بريال)
52/200/000

34/200/000
25/200/000

تقاطع بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي و خيابان وحيد روبروي آتش نشاني

45/000/000

ورودي تقاطع بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي و خيابان شهيد قريب داخل مثلثي سه وجهي

64/800/000

ورودي پارك بانوان  2عدد فلكسي

7/200/000

ميدان قدس نبش جنوب غربي

تقاطع بلوار سردار جنگل و خيابان دهخدا نبش جنوب شرقي
تقاطع بلوار شهيد عباسپور و بلوار هجرت نبش شمال شرقي

48/600/000
14/400/000
27/000/000

10

تقاطع بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي و بلوار دكتر صادقي نبش جنوب غربي

9/720/000

12

بلوار سردار جنگل نبش غربي تقاطع خيابان ناظرزاده

23/400/000

11

13
14
15

16

17
18
19

20

تقاطع بلوار دكتر صادقي و خيابان قدس داخل رفيوژ بلوار

3/960/000

تقاطع خيابان مالك اشتر و بلوار فاطميه نبش جنوب شرقي

12/060/000

تقاطع بلوار دكتر صادقي و خيابان  17شهريور نبش جنوب غربي ابتداي راست گرد

27/000/000

ميدان امام حسين (ع) نبش جنوب غربي

54/000/000

بلوار شهيد عباسپور نبش خيابان كار

ميدان امام حسين (ع) نبش جنوب شرقي
ميدان نيروي دريايي نبش شمال غربي

تقاطع بلوار سردار جنگل و دهخدا شمالي نبش شمال غربي

تقاطع بلوار نماز و بلوار راهنمايي و رانندگي نبش شمال شرقي

4/500/000

54/000/000
36/000/000
18/000/000

27/000/000

 -2سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است
 -3هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 -4به پيشنهادات مخدوش مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5ساير شرايط و جزئيات مربوطه در اسناد درج گرديده است.
 -6آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري پايان وقت اداري مورخ  97/8/1مي باشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات مورخ  97/8/5ساعت  9مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/7/14
مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/7/21

شهر سيرجان

