استاد برجسته حوزه علميه گفت :غدير ،نقطه وحدت جهان اسالم است؛ اجازه اختالف
ندهيم.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،آيت اهلل ناصر مکارم شيرازي در ديدار ستاد
برگزاري جشن هاي غدير ،با تقدير از تالش هاي دست اندرکاران مربوطه ،جريان غدير
را يک واقعه مهم بي نظير تاريخي و بسيار تاثيرگذار در تاريخ جهان اسالم ارزيابي کرد.
وي با بيان اين که مسائل سياسي بعد از واقعه غدير به قدري پر رنگ بود که اجازه نداد
اين واقعه خود را نشان دهد تا جايي که برخي اين واقعه مهم را فراموش کردند ،اظهار
داشت :گروهي از علما در سده ها و قرن هاي مختلف کتاب هايي نوشتند تا فراموشي
اين واقعه جبران شود و به قدري نيز جبران شد ،گروهي از شعرا هم قرن به قرن اين
مسئله را در اشعار خود پر رنگ کردند ،اينها سبب شد مجددا حادثه غدير در جايگاه
خود قرار گيرد.وي با تاکيد بر پاسداشت دقيق واقعه غدير ،بر ضرورت کار محتوايي
عميق و دقيق در اين راستا تاکيد کرد و گفت :بايد مراقب تحريف حديث غدير باشيم

آي تاهلل مکارمشيرازي:

غدير ،نقطه وحدت
جهان اسالم است
اجازه اختالف ندهيم

2

سياسي

ي گويم
اگر فعاليت اقتصادي کنيد ،م 
نام مرا از شناسنامه شما حذف کنند

»
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پيام رهبر معظم انقالب اسالمي به حجاج بي تاهللالحرام:

» يادداشت

سياست آمريکا ،کشتار مسلمانان بهدست يکديگر است

پاسخ به ادله مخالفان
شرکت در مراسم حج

رهبر معظم انقالب اسالمي فرمودند :سياست آمريکا ،کشتار مسلمانان
بهدست يکديگر است.
به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا ،رهبر معظم انقالب اسالمي در
پيامي به حجاج بيت اهلل الحرام ،تعيين يک ميعادگاه دائمي براي انجام
فريضه حج را نمادي براي وحدت مسلمانان و امتسازي اسالم دانستند و با
اشاره به سياست جنگافروزانه آمريکا در ميان مسلمانان تأکيد کردند :بايد
با هوشياري اين سياست شيطاني را خنثي کرد و حج و برائت از مشرکان،
زمينهساز اين هوشياري است.
متن پيام رهبر انقالب اسالمي که حجتاالسالم و المسلمين قاضيعسکر
نماينده وليفقيه و سرپرست حجاج ايراني آن را در صحراي عرفات قرائت
کرد ،به اين شرح است:
بسماﷲال ّرحمنال ّرحيم
الصالة علي رسوله المصطفي و آله االطهار االبرار و صحبه
و الحمد للهّ و ّ
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اين آهنگ عرشي همچنان دلها را فراميخواند و از فراز قرنها و دورانها،
بشريت را به گرد آمدن بر محور توحيد دعوت ميکند .هم ه آحاد انسان،
مخاطب اين فراخوان ابراهيمي و مفتخر به آنند؛ اگرچه گوشهايي آن را

اسماعيل خليلي
با نزديک شدن به موسم حج مطالب متعددي پيرامون مخالفت
با حج ،در فضاي مجازي به چشم ميخورد که همگي مسلمانان را
به دالئل مختلف تشويق به ترک اين تکليف الهي ميکنند .يادداشت
پيش رو پاسخي است به شبهات مخالفان انجام اين فريضه واجب الهي.
ماهيت فريضه حج
حج يکي از مظاهر تبلور ماهيت معارف و مقررات اسالم است که طبق
شرايطي يک بار بر هر انساني واجب ميشود و تخلف از اين واجب
نيز ،چون ديگر واجبات عقوبت الهي را در پي دارد .با اين وجود امروز
عده اي با شبهه پراکني بر لزوم ترک اين واجب الهي تاکيد ميکنند.
ريشه شبهه افکني ها نسبت به اين فريضه الهي از سويي به نقش کليدي
حج در تمام ابعاد فردي و اجتماعي و سياسي زندگي مسلمانان و از سوي
ديگر به عدم شناخت ماهيت حج و جايگاه آن در دين اسالم و آثار فردي
و اجتماعي اين فريضه الهي برميگردد .متأسفانه امروزه بسياري افراد حج
را تنها يک سفر زيارتي ميدانند ،درحاليکه حج عملي واجب است که
خود به تنهايي جامع عبادات و فرايض دين مبين اسالم به شمار مي آيد
که آثار بسياري بر آن مترتب است .برخي از آثار حج عبارتند از:
 ايجاد رشد معنوي عميق در انسانها که در عبادات ديگر به تنهايييافت نميشود.
 بهترين فرصت براي خنثي کردن فعاليت تبليغاتي دشمنان است. حج نمايش ابهت و عظمت جهاني دين اسالم است به طوريکه ايناتفاق بزرگ سبب اقتدار جامعه اسالمي شده و قدرت معنوي ،سياسي
و اجتماعي مسلمانان را به جهانيان نمايش ميدهد.
 فرصت استثنايي در صدور ارزش هاي انقالب اسالمي برقرار ماندن مرکزيت واحدي براي تمام مسلمانان که به قدرت گرفتنآنان مي انجامد.
 شکست ابر قدرت هاي جهان با بيداري مسلمانان جهان و تحکيموحدت و برادري بين آنها .
 حج مؤثرترين اسباب براي پيشبرد اهداف سياسي اسالم و صدورارزشهاي اسالم راستين است.
 شناخت مشکالت مسلمانان و تقويت اقتصاد جامعه مسلمين. حج با تقويت هويت تمدني و تمرکز بر دشمن مشترک ظرفيت برقراريهمگرايي سياسي جهان اسالم را دارد.
 طبق احاديث اسالمي ،حج ،سبب افزايش رزق و روزي ،تقويت دين،سالمتى بدن ،استجابت دعا ،ايمني از عذاب الهي و ...است.
 سفر شيعيان به حج تاثيرات زيادي بر فضاي فکري عربستان و پاسخ بهشبهات وهابيت عليه شيعيان و خنثي سازي گرايشات سلفي ميگردد.
ادامه در صفحه 5

»

تا «من کنت مواله فهذا علي مواله» را به گونه اي ديگر تبيين نکنند و موضوع واليت
را در حد دوستي تنزل ندهند.اين مرجع تقليد با توصيه اکيد همگان به پرهيز از توهين
به مقدسات ديگر مذاهب اسالمي ،تصريح کرد :در پاسداشت و بزرگداشت برنامه هاي
غدير نيز بايد به اين مهم توجه شود ،البته ما از حق عدول نمي کنيم اما توهين به
مقدسات را جايز نمي دانيم.وي با بيان اين که نبايد اجازه دهيم غدير که عامل وحدت
است تبديل به نقطه اختالف شود ،افزود :مسائل مربوط به غدير ما را نبايد از ساير
مطالب مربوط به امامت و واليت غافل کند؛ بلکه بايستي با محوريت غدير ساير فضائل
و ارزش ها نيز براي مردم و جامعه تبيين و ترويج شود.اين مرجع تقليد افزود :در کنار
اين مسائل بايد ديگر موضوعات اخالقي و اجتماعي نيز تبيين گردد ،شيعه علي(ع)
بايد متخلق به اخالق اسالمي و حسنه باشد ،شيعه موال علي اهل احتکار و کارهاي
ضد ارزشي و غير اخالقي نيست.

اخبار برگزيده »

مسلمانان را به صفآرايي در برابر يکديگر تشويق ميکردهاند و ميکنند.
امروز به رفتار آمريکاي مستکبر و جنايتکار بنگريد .سياست اصلي آن در برابر
اسالم و مسلمين ،جنگافروزي است .خواست و تالش خباثتآلود آن ،کشتار
مسلمانان به دست يکديگر است .ظالماني را به جان مظلوماني انداختن ،از جناح
ظالم پشتيباني کردن ،به دست او جناح مظلوم را بيرحمانه سرکوب کردن،
و آتش اين فتن ه هولناک را همواره تيز و تند کردن .مسلمانان بايد هوشيار
باشند و اين سياست شيطاني را خنثي کنند .حج زمينهساز اين هوشياري
است و اين است فلسف ه برائت از مشرکان و مستکبران در حج.
ياد خدا روح حج است .در همه حال دلهاي خود را با اين باران رحمت،
زندگي و نشاط بخشيم و توکل و اعتماد به او را که اصل و سرچشم ه قدرت
ن صورت بر
و شکوه و عدل و زيبايي است ،در دل خود ريشهدار کنيم .در اي 
کيد دشمن پيروز خواهيم شد.
حجاج عزيز! دعا براي امت اسالمي و مظلومان را در سوريه ،عراق ،فلسطين،
افغانستان ،يمن ،بحرين ،ليبي ،پاکستان ،کشمير ،ميانمار و ديگر نقاط
فراموش نکنيد و قطع دست آمريکا و ديگر مستکبران و ايادي آنان را از
خداوند بخواهيد.
والسالم عليکم و رحمةاهلل
سيدعلي خامنهاي
 ۲۸مردادماه۱۳۹۷

نشنوند و دلهايي زير حجاب غفلت و جهالت از آن محروم بمانند و اگرچه
کساني صالحيت ورود در اين ضيافت جهاني و هميشگي را در خود فراهم
نکنند يا به هرجهت توفيق آن را نيابند.
اکنون شما از اين موهبت برخوردار گشته و در وادي امن مهمانسراي الهي قدم
نهادهايد .عرفات و مشعر و منا ،صفا و مروه و بيت ،مسجدالحرام و مسجدالنبي،
جايجاي هم ه اين مناسک و مشاعر ،هريک قطعهاي از زنجيره معنويت و
عروج روحي براي حجگزاري است که قدر اين توفيق را دانسته و از آن براي
طهارت خود بهره گيرد و براي بقي ه عمر خود توشه بردارد.
نکت ه مهمي که هر انسان انديشهورز را کنجکاو و حساس ميکند ،تعيين
يک ميعادگاه دائمي براي هم ه مردم و هم ه نسلها و در هم ه سالها ،در يک
نقط ه معين و در يک محدوده زماني واحد است .اين وحدت زمان و مکان
يکي از رازهاي اصلي فريض ه حج است .بيشک يکي از برترين مصداقها
ـع ل َ ُهم» همين ديدار ساليان ه آحاد امت اسالمي در کنار
براي «ل َِيش َهدوا َمنـافِ َ
خان ه خداست .اين ،رمز وحدت اسالمي و نماد امتسازي اسالم است که
تاللهّ قرار داشته باشد .خان ه خدا متعلق به همگان است:
بايد در زير ساي ه بي 
َسـوا ّْ َء العـاک ُ
ِف في ِه َو البـاد.
حج ،در اين مکان و در اين محدود ه زماني ،هميشه و در هم ه سالها با زبان
رسا و منطق آشکار ،مسلمانان را به اتحاد فراميخواند و اين در نقط ه مقابل
خواست دشمنان اسالم است که در هم ه دورانها و به ويژه در اين دوران،

حجت االسالم تويسرکاني:

مسئوالن انقالبي باشند ،دشمن را در جنگ اقتصادي
زمين خواهيم زد
مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان بسيج مستضعفين
گفت :مسئوالن انقالبي باشند ،دشمن را در جنگ اقتصادي
زمين خواهيم زد.حجت االسالم محمدرضا تويسرکاني در
گفتوگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به سخنان اخير مقام
معظم رهبري در ديدار با اقشار مختلف مردم گفت:
جامعه بسيار تشنه چنين رهنمودهايي بوده و با اين
سخنان خط سياسي کشور براي همگان شفاف شد.وي
با بيان اينکه رهبري در سخنان خودشان در بسياري از
عرصه ها تعيين تکليف کردند و مسئوليت نيروهاي انقالبي
را مشخص کردند ،گفت :مطالب بسيار مهم و راهگشايي
در خصوص مذاکره با آمريکا ،فساد اقتصادي ،بحث دولت
و ريشه مشکالت اقتصادي از سوي ايشان مطرح شد.
ايشان چاره ها و راهکارهاي مقابله با اين شرايط و مسائل
را بيان کردند.وي سخنان اخير رهبر انقالب را از کامل
ترين و جامع ترين بيانات ايشان دانست و گفت :رهبر
انقالب در سخنان خودشان فرمودند ما تاکنون جنگ
فرهنگي ،نظامي و امنيتي با دشمنان داشته ايم و امروز
شاهد جنگ اقتصادي دشمنان هستيم .در موضوع جنگ
اقتصادي به نظر مي رسد بايد يک روشنگري فکري و
فرهنگي صورت گيرد .مردم ما بايد از نظر رفتار اقتصادي

شان در اين زمان کامال آگاه باشند و يک گفتمان سازي
و يک فضا ايجاد شود تا مشخص شود که رفتار اقتصادي
ما در چنين وضعيتي چگونه باشد.وي ادامه داد :بايد
در خريد ارز ،کاال ،سکه و اطالع رساني در خصوص
احتکارکنندگان،مفسديناقتصاديوصرفهجويي،يکبسته
فرهنگي  -سياسي در ميان مردم توزيع شود تا مردم بدانند
در شرايط جنگ اقتصادي چه رفتاري را بايد از خود بروز
دهند .الزم است مردم بايدها و نبايدهاي رفتاري را در
وضعيت جنگ اقتصادي بدانند که اين مهم ،کار نخبگان
است .نخبگان بايد اين بسته فرهنگي و سياسي را آماده
کنند .نقش رسانه ها هم در اينجا بسيار پررنگ و حائز
اهميت است .رسانه ها مي توانند اين بايدها و نبايدها را
به گوش مردم برسانند.تويسرکاني تصريح کرد :اگر همه
مردم و مسئوالن بايدها و نبايدهاي رفتار انقالبي در جنگ
اقتصادي دشمن را بدانند و عملي کنند قطعا دشمن را
به زمين خواهيم زد.نماينده ولي فقيه در سازمان بسيج
با اشاره به بخش ديگري از سخنان مقام معظم رهبري
که فرموده بودند هر کس حرف از تضعيف و به بن بست
رسيدن دولت بزند حرف خائنانه اي زده است ،گفت :مقام
معظم رهبري با دقت بسياري کلمات را انتخاب و بيان
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بانك ملي شعبه مركزي فاضلآباد واريز يا ضمانتنامه بانكي تهيه نمايد.
 -7شركتكنندگان ميبايستي تا پايان وقت اداري روز دوشنبه  14:15مورخ  97/06/05نسبت به ارائه مدارك در سه پاكت سربسته "پاكت الف :اصل فيش سپرده
يا ضمانتنامه بانكي پاكت ب :حاوي اسناد و مدارك تاييديه شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران  -كپي مصدق اساسنامه شركت و كپي شناسنامه و كارت
ملي مديرعامل شركت  -كپي مصدق آگهي تاسيس شركت مندرج در روزنامه رسمي  -كپي مصدق آخرين برگ اصالحات اساسنامه شركت (در صورت داشتن
اصالحات يا تغييرات)  -فرمهاي امضاء و مهرشده كليه برگهاي مزايده و تيپ قرارداد پيوستي آن  -سوابق فعاليتهاي اجرايي مرتبط شركت در جايگاهداري از
قبيل قرارداد يا موافقتنامه  -كپي قراردادهاي قبلي در دست اجراي شركت  -پاكت ج :حاوي برگ پيشنهاد قيمت خواهد بود اقدام نمايند.
 -8جلسه كميسيون عالي معامالتي روز سهشنبه مورخ  97/06/06ساعت  14:15در محل شهرداري فاضلآباد تشكيل و برنده مزايده اعالم خواهد شد.
 -9به پيشنهاد مشروط ،مخدوش و مبهم به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -10كليه هزينههاي تعميرات در طول بهرهبرداري و اورهال و استانداردسازي در زمان بهرهبرداري و اتمام قرارداد به عهده بهرهبردار خواهد بود.
 -11پيشنهاددهندگان بايد شرايط آگهي را به دقت مطالعه نموده و با آگاهي كامل از مفاد آن ،نسبت به تكميل فرم تقاضا و واريز مبلغ سپرده اقدام و مدارك
درخواستي را به طور كامل ارائه نمايند.
 -12آييننامه مالي شهرداريها نيز حاكم بر مزايده ميباشد.
 -13پرداخت هزينه چاپ آگهي مزايده به عهده برنده مزايده خواهد بود.
تاريخ انتشار97/5/30 :
خ ش97/5/30 :

منصور خسروي  -شهردار فاضلآباد
جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه و شهرسازي
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان يزد

آگهي مناقصه عمومي
يكمرحلهاي شماره  - 97/1نوبت دوم

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان يزد در نظر دارد اجراي پروژههاي ذيل را از طريق درگاه سامانه الكترونيكي دولت (ستاد)
برگزار نمايد:
رديف

نام پروژه

مدت پيمان
(ماه)

برآورد اوليه (ريال)

مبلغ تضمين
(ريال)

نوع
تضمين

گروه و رشته
پيمانكاران

ارزيابي
كيفي

1

بهسازي محور هرات  -مروست قطعه 2
محدوده كيلومتر  13+000الي 30+000

12

49/995/808/407

2/500/000/000

2

بهسازي محور هرات  -مروست قطعه 4
محدوده كيلومتر  44+000الي 56+000

6

28/962/297/843

1/450/000/000

طبق
آييننامه
تضمين
معامالت
دولتي

رشته راه
و باند
فرودگاه -
پايه 5

دارد

3

بهسازي بخشي از باند دوم محور تفت  -ده باال

8

24/847/190/452

1/243/000/000

* تاريخ و مهلت دريافت اسناد مناقصه :از تاريخ  1397/05/29لغايت  1397/06/04به آدرس سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)
به نشاني  www.setadiran.irمراجعه نمايند.
* تاريخ و مهلت تحويل اسناد :مناقصهگران بايد پس از دريافت اسناد ،اسناد دريافتي را تكميل و تا ساعت  8صبح مورخ 1397/06/18
در سايت ستاد بارگذاري نمايند .پاكات مناقصه ساعت  9صبح مورخ  1397/06/18در كميسيون مناقصه در محل سالن جلسات اداره كل
راهداري و حمل و نقل جادهاي باز و خوانده ميشود .حضور يك نفر نماينده با معرفي كتبي از طرف شركت ،در جلسه افتتاح پيشنهادها
آزاد است( .آگهي در دو نوبت ،به فاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد).
* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس  27313131دفتر ثبتنام 88969737 :و
8519376
* اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار :يزد  -بلوار شهيد پاكنژاد  -نرسيده به ميدان باهنر  -تلفن گوياي شبانهروزي  -37245256نمابر
37246160
تاريخ انتشار نوبت اول97/5/29 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/30 :
خ ش97/5/29 :
شناسه آگهي229969 :

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان يزد

جو حاکم در ورزشگاهها براي حضور زنان
ّ
مناسب نيست

ت اهلل مکارم شيرازي در پاسخ به استفتائي درباره حضور بانوان
به گزارش فارس ،آي 
در ورزشگاهها پاسخ داد .در استفتاء خبرگزاري حوزه آمده است .۱ :لطفا نظر خود
را درباره حضور بانوان در ورزشگاه به صورت شفاف و روشن بيان فرماييد .پاسخ
آيت اهلل مکارم شيرازي :ج ّو حاکم در ورزشگاهها براي حضور زنان مناسب نيست و شکي
نيست که اختالط جوانان و آزاد بودن آنها سرچشمه مشکالت زيادي از نظر اخالقي و
اجتماعي ميشود؛ اضافه بر اين در بعضي انواع ورزش ،مردان پوشش مناسبي در برابر
زنان ندارند؛ بنابراين الزم است از حضور در اين برنامهها خودداري کنند؛ بخصوص
اينکه اين برنامهها را از رسانهها ميتوانند ببينند و حضور آنها ضرورتي ندارد.
***

الزم است نظريه کشورداري روحاني تغيير يابد

فعال سياسي اصال ح طلب با بيان اينکه اصالحطلبان تمام حيثيت خود را
براي رياست جمهوري آقاي روحاني گذاشتهاند ،گفت :منافع ملي در گرو
موفقيت کشورداري کارآمدتر آقاي روحاني است و بايد با سبک مديريت
بحران در حوزه نظري و علمي عمل کرد .هم اکنون عالوه بر جنگ اقتصادي
با بمباران رواني نيز مواجه هستيم ،ازاينرو نميتوان به سبک سنتي و متداول
مرسوم آن عمل کرد و الزم است مديريت بحران بدون ترس داشته باشيم.
سيد حسن رسولي در برنامه راديو گفتوگو ادامه داد :تئوري و نظريه کارآمد
که پشتوانه علمي و عملياتي داشته باشد ،براي راهبري اقتصاد کشور ضروري
است که در دولت فقدان کامل آن احساس ميشود .الزم است نظريه
کشورداري رئيسجمهور تغيير يابد و کساني در کنار او قرار گيرند که به دنبال
تحسين طلبي و باقي ماندن در صندلي وزارت به هر قيمتي نباشند .وي با
بيان اينکه رئيسجمهور به دليل نداشتن سابقه اجرايي به جز حوزه امنيت
ملي بهگونهاي عمل کند که دولت ايشان از اکثر خردمندان بهره ببرد ،اظهار
داشت :امروز کابينه دولت و بهويژه در بخش مردان اقتصادي ثابت کردند که
ناکارآمد هستند و اين ناکارآمدي در مرکز و استانها نيز مشهود است.
***

درخواست واشنگتن از فيسبوک
براي جاسوسي از کاربران

مي کنند .هر فردي حتي يک فرد خوب مي تواند يک
حرف خائنانه را به زبان بياورد يا انسان هايي که دچار
هيجان و احساس شده است.
وي خاطرنشان کرد :شرايطي در کشور وجود دارد که سابقه
هم دارد .در دو سال آخر دولت دوم آقاي احمدي نژاد
همين مسائل اقتصادي ،گراني ها و معيشت سخت مردم
و اختالفات سياسي بين مجلس و دولت وجود داشت .در
آن زمان نيز عده اي براي استيضاح دولت اقدام کردند.
مقام معظم رهبري همين رفتاري که امروز با دولت آقاي
روحاني دارند را با دولت آقاي احمدي نژاد نيز اتخاذ

کردند و از دولت حمايت کردند .اينکه دولت بايد کار
خودش را انجام بدهد و در مسير خود محکم و مقتدر
حرکت کند و با جديت و تالش شبانه روزي به دنبال
حل مشکالت مردم باشد .اين نشان مي دهد که راهبرد
مقام معظم رهبري مشخص است و تفاوت نمي کند دولت
احمدي نژاد باشد يا دولت آقاي روحاني.
تويسرکاني ادامه داد :اگر کساني امروز حرف از استعفاي
دولت مي زنند و کمپين ايجاد مي کنند که آقاي روحاني
بايد برود قطعا نتيجه چنين رفتارهايي به خير و صالح
کشور نخواهد بود.

وزارت دادگستري آمريکا از شبکه اجتماعي فيسبوک خواسته است تا با
رمزگشايي پيامهاي صوتي نرمافزار پيامرسان خود ،اطالعات کاربرانش را در
اختيار دولت آمريکا قرار دهد .به گزارش رويترز ،در حال حاضر چندين پرونده
قبال گزارش نشده در دادگاه فدرال کاليفرنيا به صورت محرمانه در جريان
است و به همين دليل هيچ سندي در اين خصوص به صورت علني منتشر
نشده است ،اما سه مقام آمريکايي به رويترز اعالم کردند که فيسبوک اين
درخواست وزارت دادگستري آمريکا را به چالش کشيده است .بنا به گفته
اين منابع مطلع که خواستند نامشان فاش نشود ،قاضي در جلسه دادگاهي
که اخيرا به درخواست دولت آمريکا به اتهام نافرماني از انجام درخواست
جاسوسي عليه فيسبوک برگزار ميشد ،به شنيدن ادله دو طرف پرداخت.
شبکه اجتماعي فيسبوک و وزارت دادگستري آمريکا هر دو از اظهارنظر
در اين خصوص خودداري کردهاند .اگر دولت آمريکا در اين پرونده پيروز
شود ،ممکن است درخواستهاي مشابهي براي مجبور کردن شرکتها به
بازنويسي سرويسهاي محبوب رمزگذاري شده نظير «واتسآپ» که هم
شامل پيامهاي متني و هم صوتي ميشود نيز مطرح کند.

آگهي مناقصه عمومي

آگهي تجديد مزايده

شهرداري فاضلآباد

کيهان شرط مقام معظم رهبري درباره فعاليت هاي اقتصادي فرزندانشان
را افشا کرد .اين روزنامه نوشت :مقام معظم رهبري فرزندان خود را با
تاکيد ،از هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي منع کردهاند .حضرت ايشان
به فرزندان خويش فرمودهاند از آنجا که شما منتسب به من هستيد حق
هيچ گونه فعاليت اقتصادي نداريد .رهبر معظم انقالب اين شرط را براي
کساني که در حلقه اول وصلت با خانواده ايشان قرار ميگيرند نيز الزم
دانستهاند .در اين ميان نکته درسآموز ديگري نيز هست که از يک سو
نشانه حساسيت حضرتش نسبت فعاليت اقتصادي فرزندان و از سوي ديگر
اصرار ايشان بر اجراي عدالت است .حضرت آقا به فرزندان خود فرمودهاند
چنانچه قصد داشتيد وارد فعاليتهاي اقتصادي بشويد ،به مسئوالن
ثبت احوال ميگويم نام مرا از شناسنامه شما حذف کنند.
***

وزارت كشور
استانداري سمنان
شهرداري سمنان (مركز)

شهرداري سمنان براساس بودجه سال  1397در نظر دارد پروژه با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد
مناقصه را به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد .در صورت تمايل به همكاري ميتوانند
جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان ،به آدرس :سمنان  -بلوار سعدي
 شهرداري مركزي سمنان  -طبقه همكف مراجعه نمايند.رديف

عنوان پروژه

صالحيت و رتبه

برآورد اوليه (ريال)

مبلغ تضمين (ريال)

1

خريد و نصب پايه چراغ خياباني

-

5/000/000/000

250/000/000

 -1جهت خريد اسناد مناقصه ميبايست مبلغ  500/000ريال به شماره حساب  1006261462نزد بانك شهر
شعبه سمنان به نام شهرداري سمنان واريز گردد.
 -2مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ  97/6/10ميباشد.
 -3مهلت ارسال پيشنهادات حداكثر تا ساعت  14:30مورخ  97/06/11و فقط از طريق پست پيشتاز
امكانپذير ميباشد.
 -4مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ  97/6/10از طريق شماره تلفن  023-33329102داخلي
 158و  121ميباشد.
 -5پيشنهادها در ساعت  14:30مورخ  97/06/13در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي ميشود.
 -6سپرده شركت در مناقصه نفرات اول و دوم بعد از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه آزاد خواهد شد.

تاريخ انتشار97/5/30 :
خ ش97/5/30 :

ناظم رضوي  -شهردار سمنان

آگهي مزايده عمومي به شماره  - 97/2088نوبت دوم

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شوراي محترم اسالمي شهر به شماره 5/96/858ش مورخ  97/5/11و تاييديه هيات تطبيق مصوبات شوراي اسالمي شهر و شهرستان ساوجبالغ به شماره
 2127/1/1397/9570با موضوع فروش زمينهاي تجاري قطعات تفكيكي  P209,210به شرح جدول ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود از تاريخ درج
دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت  10روز كاري جهت دريافت اسناد به نشاني :كيلومتر  65آزادراه تهران  -قزوين شهر جديد هشتگرد شهرداري شهر جديد هشتگرد  -تلفن تماس -02644266400 :امور
قراردادها مراجعه نمايند.
 )1نشاني محل اجراي پروژه :شهر جديد هشتگرد
 )2مهلت فروش اسناد :از تاريخ  97/5/30لغايت 97/6/12
 )3مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد :تا پايان روز سهشنبه مورخ  - 97/6/13واحد حراست
 )4زمان گشايش پيشنهادات :روز چهارشنبه مورخ 97/6/14
 )5در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 )6شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )7كليه هزينههاي درج آگهي در هر نوبت چاپ و همچنين هزينه كارشناسي رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده برنده مزايده ميباشد.
 )8ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مندرج است.
 )9هزينه فروش اسناد  500/000ريال ميباشد.
رديف
1

فاز

زمين تجاري

1

3

1

11

زمين تجاري

3

515

5

1

11

زمين تجاري

5

500

2

4
6

7
8
9

10

1

بلوك

1
1
1

1

1

1

1

11

كاربري

شماره قطعه

مساحت

11
11
11

11

11

11

11

زمين تجاري
زمين تجاري
زمين تجاري

زمين تجاري
زمين تجاري

زمين تجاري

زمين تجاري

تاريخ انتشار نوبت اول97/5/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/30 :
خش97/5/23 :

2

4
6

501

501

قيمت نقدي به ريال

15/450/000/000

16/995/000/000

14/028/000/000

701/400/000

772/500/000

515/50

15/980/500/000

18/217/770/000

799/025/000

500/83

14/774/500/000

16/842/913/000

738/725/000

14/000/000/000

7

547/30

9

603/12

16/887/360/000

10

15/430/800/000

701/400/000

14/028/000/000

15/430/800/000

14/777/100/000

8

نقد  %50الباقي اقساط  36ماهه به ريال

 %5سپرده شركت در مزايده به ريال

543/20

1058/70

15/209/600/000

26/467/500/000

15/960/000/000

16/254/810/000

16/730/560/000

18/576/096/000
29/114/250/000

700/000/000

738/822/000
760/480/000

844/368/000

1/323/375/000

اصغر آقائي  -شهردار شهر جديد هشتگرد

