آي تاهلل مکارمشيرازي:

ديني که در آن
رسالت و واليت
ندارد ،ناقص است

2

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت :ديني که در آن رسالت و واليت ندارد
ناقص است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،آيت اهلل ناصر مکارم شيرازي در جلسه
درس خارج فقه خود ،با گراميداشت عيد سعيد غدير خم ،به تفسير آيه  67سوره مائده،
َ
ْت ِر َسال َ َت ُه َواللَّـ ُه يَ ْعصِ ُم َ
ك مِن َّرب ّ ِ َ
ول بَلّ ِغْ َما أُن ِز َل إِل َ ْي َ
الر ُس ُ
ك
ك َوإِن ل َّ ْم تَ ْف َع ْل َف َما بَلَّغ َ
«يَا أيُّ َها َّ
اس» پرداخت و شأن نزول آيه شريفه را واقعه غدير و اعالم جانشيني موال علي(ع)
م َِن ال َّن ِ
دانست.وي با بيان اينکه اين آيه شريفه از مهم ترين آيات مربوط به واليت موال علي(ع)
است و اگر تعصبي در آن نباشد بايد آن را پذيرفت تصريح کرد :اين آيه که بر پيامبر نازل
شد معادل و همسنگ رسالت پيامبر است و اگر نسبت به ابالغ آن اقدام نمي شد رسالت
پيامبر(ص) انجام نشده بود ،چه مطلبي اين قدر اهميت دارد که همسنگ رسالت باشد؟وي
اس إ ِ َّن ال ّلَـ َه لاَ
با اشاره به فراز دوم اين آيه گفت :قرآن مي فرمايد «وال ّلَـ ُه يَ ْعصِ ُم َ
ك م َِن ال َّن ِ
ين؛ خداوند تو را از هر خطري در ابالغ اين مسئله حفظ خواهد کرد»
يَ ْهدِي ال ْ َق ْو َم ال ْ َكافِ ِر َ

سياسي
» گفت وگو

حجت االسالم والمسلمين احمد سالک در گفتوگو با رسالت:

توگو با رسالت :در مواجهه با شايعات ضرورت
فاطمه ذوالنور در گف 
دارد از روي عقل و منطق عمل کرد
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي درباره حضور
زائران عراقي در ايران با هدف استفاده جنسي از زنان گفت :مطرح
کردن اين موضوعات بدون مستندات کافي باعث مي شود ،حساسيت ها
برانگيخته شود و حتي وجود صدا يا تصويري در فضاي مجازي قطعا نمي تواند
دليل محکمه پسندي باشد.
فاطمه ذوالقدر اظهار کرد :اين مسائل نيازمند بررسي است و بايد مستندات و
گزارش هايي وجود داشته باشد زيرا مطرح کردن اين موضوعات بدون مستندات
کافي باعث مي شود ،حساسيت ها برانگيخته شود و برهمين اساس ضرورت
دارد از روي عقل و منطق عمل کرد.
وي ادامه داد :براي بررسي اين مسئله بايد ديد آيا در خانه زائرها اين تخلفات
ثبت شده و گزارش هايي به نيروي انتظامي داده شده يا خير بنابراين بازهم
تاکيد مي کنم که بايد از روي سند و مدرک سخن گفت.
اين نماينده مجلس تصريح کرد :صرف اينکه صدا يا تصويري در فضاي مجازي
قرار داده شود ،قطعا نمي تواند دليل محکمه پسندي باشد.
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي تاکيد کرد :وقتي اينگونه
خبرها بدون مستندات و پاسخ صريح نهادها منتشر شود ،به آسيب هاي اجتماعي
دامن زده و فضا را بدتر مي کند چون اين مسائل حساسيت زاست.

» خبر

سردار وحيدي:

شرط پيشرفت صنايع کشور
حضور مديران جهادي است
رئيس دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقيقات راهبردي گفت :شرط پيشرفت
صنايع کشور حضور مديران جهادي است.سردار احمد وحيدي در گفتوگو با
خبرنگار مهر ،در خصوص پيشرفتهاي صنايع دفاعي و چرايي عدم گسترش و
الگو گرفتن از اين پيشرفتها در ساير حوزهها گفت :اينکه ما در صنعت دفاعي
توانستهايم موفق شويم و امروز صنايع دفاعي ما توان رقابت با صنايع نظامي در
ساير کشورها را دارد ،نشان دهنده اين است که ما توانمندي پيشرفت را داريم.وي
افزود :نيروي جوان ،متخصص و پژوهشگران کشور ما در حوزه دفاعي توانسته اند به
چنين پيشرفتي برسند که جهان توان آنها را ديده است .در هر عرصه ديگري که از
اين روحيه و مديريت جهادي و نگاه خودباورانه استفاده شده است ،در آن عرصه ها
هم موفق بودهايم.وي بيان کرد :ايران اسالمي در بسياري از عرصه هاي علم و
تکنولوژي با اتکا بر توان و دانش داخلي به پيشرفت هاي بسياري رسيده و در حال
رقابت با کشورهاي پيشرفته جهان است .اما در هر عرصه اي که به توانمنديهاي
خودمان باور نداشتهايم و روحيه مديريت جهادي حاکم نبوده و تالش پيگير و
شبانهروزي وجود نداشته ،موفقيتهاي ما کمتر بوده است.وحيدي در پايان تاکيد
کرد :شرط موفقيت و پيشرفت در صنايع کشور اين است که ما خودباوري داشته
باشيم ،مديران جهادي در راس کار باشند و با يک تالش شبانهروزي به دنبال
تحقق آرمانهاي انقالب اسالمي باشيم تا بتوانيم به نتيجه برسيم.

آي تاهلل موحديکرماني:

اگر مسائل اسالمي در بانکها مورد توجه
قرار مي گرفت ،سرنوشت کشور اينگونه نبود
امام جمعه موقت تهران گفت :اگر مسائل اسالمي در بانکها مورد توجه قرار
مي گرفت؛ سرنوشت کشور اينگونه نبود.آيتاهلل محمدعلي موحدي کرماني در
گفتوگو با راه آرمان با اشاره به دهم شهريور ماه روز بانکداري اسالمي گفت:
مسئله بانکداري در اقتصاد اسالمي نقش بسيار مهم و فوق العاده اي دارد.وي
با بيان اينکه اگر مسائل اسالمي در بانک هاي ما مورد توجه قرار مي گرفت؛
سرنوشت کشور اينگونه نبود که مشکالت فراوان و بي شمار اقتصادي در کشور
به وجود آيد عنوان کرد :آنچه مهم است اين است که بانک ها بايد پول هايي که
از مردم دربافت مي کنند؛ با اجازه آنان پول ها را در مسير توليد به کار گيرند؛ با
اين اقدام افراد به کار گمارده و در نتيجه بيکاري کم خواهد شد.موحدي کرماني
با تاکيد بر اينکه زماني که توليد در جامعه زياد شود؛ در نتيجه مشکالتي که
امروزه در کشور به وجود آمده است ،نخواهيم داشت؛ بنابراين توجه به اين مسئله
بسيار مهم است گفت :بانک ها توجه داشته باشند که اين مسئله غلط است؛که
پولي از کسي بگيرند و همان پول را به ديگري بدهند و از آن سود بگيرند؛
اگر مستقيم اين پول را به ديگري بدهند و سود بگيرند اين مسئله ربا و حرام
است.امام جمعه موقت تهران با بيان اينکه ربا کشور را متزلزل و اقتصاد آن را
فلج مي کند ،ابراز کرد :بانک ها اگر مي خواهند پولي را به ديگري بدهند بايد
بر مبنايي که شوراي نگهبان مشخص کرده است ،عمل کنند.وي تصريح کرد:
وقتي قرضي از بانک دريافت مي شود و براي باز پس گيري آن ميزان بيشتري
از قرض بايد پرداخت شود اين موضوع حرام و رباست و اقتصاد کشور را فلج مي
کند و اين مسئله منشأ بدبختي هاي فراوان خواهد بود.موحديکرماني اظهار
کرد :اين مسئوليت بزرگ بانک هاست که نقدينگي دريافتي از مردم را در مسير
توليد به کار گيرند و اگر مي خواهند پول را به ديگري بدهند به صورتي که
شوراي نگهبان مشخص کرده است آن را به صورت مضاربه،شرکت و صورت هاي
ديگري که از نظر شرعي صحيح است  ،مورد استفاده قرار دهند.رئيس جامعه
روحانيت مبارز در پايان خاطر نشان کرد :به بانک ها توصيه مي کنم که به اين
امر مهم توجه داشته باشند و کشور را آلوده به ربا نکنند.

ناسزاگويي علي مطهري باز هم کار
دستش داد!

»
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حاج يبابايي:

دريادار رستگار خبر داد:

مجلس نشان داد براي حل مشکالت مردم اراده دارد

برخي دنبال تخريب روابط ايران و
عراق هستند

عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به انتشار خبر روزنامه
شرق «مبني بر استفاده جنسي مردان عراقي از زنان ايراني» ،گفت :اين مسئله در
شرايط کنوني با هدف تخريب روابط ميان جمهوري اسالمي ايران و عراق صورت
گرفته و شک نکنيد که طرح اين موضوع با هدف سياسي صورت گرفته است.
حجت االسالم احمد سالک اظهار کرد :بي ترديد در هر کشوري مسافران با
اغراض و نيت هاي مختلف وارد مي شوند و ممکن است خطاهايي از نظر ضوابط
قانوني مرتکب شوند و قانون هم برخورد مي کند اما اعالم کردن چنين مسئله اي
پيامدهاي متعددي داشته است و مهمترين پيامد آن را هدف گرفتن آبرو و
اخالق مردم ايران مي دانم.
وي ادامه داد :انتشار دهندگان اين خبر به ناموس ايراني اهانت کرده اند و اين
مسئله روابط ميان دو کشور را خدشه دار مي کند ،ما بايد در شرايط فعلي
روابطمان را تقويت کنيم ،ضمن اينکه پرداختن به اين موضوع افشاي فساد
بوده و اين از نظر اسالمي خالف است.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي تصريح کرد :طرح اين موضوع
و القاي آن با هدف سياسي صورت گرفته و آقاي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
و هيئت نظارت بر مطبوعات حتما بايد با روزنامه شرق برخورد جدي داشته
باشند تا اين نوع خبرهاي بدون مطالعه و خالف اهداف و آرمان هاي انقالب
اسالمي را مطرح نکنند.
حجت االسالم سالک عنوان کرد :روز يکشنبه در کميسيون فرهنگي
جلسه اي برگزار مي شود تا با کساني که اين خبر را منتشر کرده اند ،برخوردهاي
الزم صورت بگيرد.
وي با بيان اينکه دشمنان اسالم مي خواهند بين جوامع اسالمي وحدتي نباشد،
تصريح کرد :وحدت به ضرر کاخ سفيد بوده و آنها تنها از اختالف ميان کشورهاي
اسالمي سود و نفع مي برند .به قول مايکل برانت ،جاسوس سيا؛ «اختالف بينداز
و از ريشه نابود کن» ،بنابراين ما نبايد اجازه بدهيم اين اتفاقات بيفتد اما متاسفانه
نيت هاي سوء سياسي باعث بيان اين مسائل شده است.
اين نماينده مجلس درباره انتشار گسترده اين خبر در فضاي مجازي تصريح
کرد :بي ترديد اين سوژه اي است که رسانه هاي بيگانه مي توانند از آن عليه
جمهوري اسالمي استفاده کرده و اهداف شوم خود را پيگيري کنند و به همين
علت است که مي گوييم بايد با انتشار دهندگان آن برخورد شود.

اين فراز نشان مي دهد خطراتي پيامبر را در ابالغ اين رسالت تهديد مي کرده ،اين مسئله
يقينا دشمناني داشته و خدا مي فرمايد ما تو را حفظ مي کنيم و اين موضوع مهم را ابالغ
کن.وي در تفسير فراز پاياني اين آيه بيان داشت :قرآن تهديد مي کند اگر کساني به انکار
و عداوت تو برخيزند در مسير کفر قرار مي گيرند؛ «ان اهلل ال يهدي القوم الکافرين» بزرگان
مفسران اهل سنت وقتي به اين آيه رسيده اند مانده اند در تفسير آن حيران مانده اند.
آيت اهلل مکارم شيرازي با تاکيد بر اين که موضوعي جز واليت تفسير اين آيه نمي تواند
باشد ،گفت :بيان گوياي قرآن در مسئله واليت است ،هيچ تفسيري جز اين نمي شود براي
اين آيه ذکر کرد و ما افتخار ميکنيم که مستند ما در مسئله واليت چنين آياتي است.
وي افزود :ديني که رسالت و واليت در آن نباشد نقصان دارد ،اگر هيچ دليلي براي مسئله
واليت جز اين آيه نباشد به عقيده ما کافي است ،چون هيچ جوابي در مقابل آن نمي شود
داد ،ويژگيهاي سه گانه اي دارد که تنها و تنها بر مسئله واليت منطبق است.

اخبار برگزيده »

عضو مجمع نمايندگان استان همدان گفت :مجلس
نشان داد براي حل مشکالت مردم اراده دارد .حميدرضا
حاجيبابايي در گفتوگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه
سياسي خبرگزاري آنا ،با بيان اينکه صحن مجلس در
جلسه سوال از رئيسجمهور ،فضاي همدلي با دولت بود،
اظهار کرد :شکلگيري تفکرهاي دو قطبي در مجلس براي
ارائه برنامه بسيار مثبت است و موجب تقويت کار ميشود،
اما در جايي که حرف از مطالبات مردم باشد ،بايد تمام
توان را بهکار بگيريم که رضايت و خواست مردم اولويت

توليد اولين موتور واترجت ملي تا پايان سال

اول باشد.وي افزود :مجلس در روز سؤال از رئيسجمهور
از پوست حزبي و جناحي بيرون آمد و مردمي نظر داد،
براي همين در مراجعه به مردم ديديم که همه با نظر
مجلس موافق بودند.وي با تأکيد بر اينکه بايد براي حفظ
چنين فضاهايي در مجلس تالش کنيم ،گفت :در بعضي
استيضاحها متأسفانه مجلس و دولت ،اخالق را رعايت
نکردند و ضرر کرديم و آن روزها ،روز سياه مجلس شد؛
اما جلسه نمايندگان با رئيسجمهور روز سياه نبود و دود
سفيدي از مجلس بلند شد.حاجيبابايي تصريح کرد :مجلس
شوراي اسالمي نشان داد براي حل مشکالت مردم اراده
دارد و به دنبال فشار بر رئيسجمهور و ب ه چالش کشيدن
دولت نيست .ضمن اينکه مطالب را با زبان کارشناسي و
محکم بيان ميکند.وي با بيان اينکه برخي سعي کردند
فضاي مجلس را ملتهب نشان دهند ،اما خالف انتظارشان
کار بهخوبي پيش رفت ،گفت :کار آساني نبود ،در همان
جلسه اخباري ميرسيد که سعي شده بود مسائلي درو غ
مطرح شود؛ اما تمام تالشمان را بهکار گرفتيم که اين
جلسه در شأن مجلس جلو برود و موفق شديم.

رئيس سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع از توليد اولين
موتور «واترجت» ملي تا پايان سال خبر داد.به گزارش
خبرنگار مهر ،دريادار امير رستگاري در حاشيه آيين رونمايي
از «طرح تحول صنعت دريايي کشور مبتني بر اقتصاد
مقاومتي» در جمع خبرنگاران ،اظهار داشت :طرح تحول
صنعت دريايي کشور در راستاي جايگزيني شناورهاي
استيجاري و همچنين نوسازي ناوگان حمل و نقل ،نفتکش
و ناوگان خدمات و پشتيبان سکوهاي نفتي فرا ساحل در
خليج فارس ،سال گذشته به تصويب شوراي عالي صنايع
دريايي رسيد و مقرر شد تعداد  ۱۷۶فروند شناور به ارزش
يک و نيم ميليون يورو توسط چهار سازمان صنعتي کشور
ساخته شود.وي افزود :سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع در
اين طرح ساخت  ۷۰فروند را برعهده دارد که کار طراحي
و توليد اين شناورها را در دستور کار خود قرار داد و امروز
که افتتاح اين طرح است کار ساخت آن رسما آغاز خواهد
شد .اين شناورها در حوزه خدمات و پشتيباني فراساحلي،
جابجايي و يدک کش فعاليت خواهند کرد که به طور
همزمان در بندرعباس ،تهران و بندرانزلي کار ساخت

آنها رسما شروع مي شود.وي عنوان کرد :وزارت دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح با استفاده از توان صنعتي کشور
اين توليدات را انجام داده است و امروز در جايگاهي هستيم
که بيش از  ۸۰درصد از شناورها در داخل کشور توليد
مي شود.رئيس سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع افزود:
تا پايان سال اولين موتور واترجت ملي را توليد مي کنيم
که اين موتور براي شناورهاي پرسرعت کاربرد دارد و در
ليست تحريم قرار گرفته است ،اما جوانان ايران اسالمي
اين چالش را به فرصت تبديل کرده اند.

حاشيه سازي عليه زائران عراقي

توطئهاي که اين بار زائران عراقي را هدف گرفته است

اين روزها شاهد دروغ پراکني و حاشيه سازي هاي بسياري درباره حضور زائران
عراقي در ايران با هدف سوء استفاده جنسي از زنان بوده ايم و بي ترديد کساني
که اين اخبار دروغ را نشر و گسترش داده اند به دنبال تکميل پازل جنگ رواني
دشمن و ايجاد اختالف ميان کشورهاي اسالمي بوده اند.
خبر « ۶۰۰۰خانهمسافري که در مشهد سرويس جنسي ميدهند» آنقدر
حساسيت برانگيز و البته غيرواقعي بود که مشخص شد ،انتشاردهندگان اين خبر
در روزنامه شرق به دنبال بازي در زمين دشمن بوده اند.
محمد قانعي ،رئيساتحاديه هتلداران استان خراسان رضوي به اين مسئله واکنش
نشان داد و با صراحت مطرح کرد ،سخني مبني بر سوءاستفاده جنسي زائران
عراقي از زنان ايراني را به زبان نياورده است.
وي در توضيح اين مسئله گفته است « :من کامال تکذيب ميکنم؛ چراکه منظور
تعداد خانههايي بوده است که در مشهد بدون مجوز خدمات اقامتي ارائه ميدهند.
براساس آمار ميراث فرهنگي که در نوروز منتشر شد ۷۳۰۰ ،خانه در مشهد خدمات
اقامتي ارائه کردهاند و از اين تعداد تنها  ۶۰۰مورد مجوز دارند خدمات اقامتي ارائه
کنند و پذيراي مهمانان با شناسنامه و مدارک معتبر باشند؛ منظور من اين بوده

نقويحسيني:

بسته مالي اروپا
نشاندهنده عزم آنان
براي عمل به تعهدات نيست

است .اگر غير از اين برداشت شده ميخواهم که اصالح شود».
اين تکذيب نشان مي دهد ،بازهم پاي شيطنت رسانه اي و چه بسا توطئه خارجي
در ميان بوده است و بايد در نظر داشت که طرح چنين مباحث فريبکارانه اي صرفا
به معناي آب به آسياب دشمن ريختن است ،البته اين دروغ آنقدر غيرقابل باور بود
که حتي کاربران زيادي در فضاي مجازي آن را به باد انتقاد گرفتند.
يکي از کاربران فضاي مجازي نوشته است« :دروغ پراکني برخي از رسانه ها
در خصوص استفاده جنسي زائران عراقي در مشهد از زنان ايراني باعث
حرمت شکني شده است».
يکي ديگر از کاربران عملکرد وزارت ارشاد را مورد انتقاد قرار داده و گفته است:
«رسانه بي حيا ميتونه يك مملكتو بي حيثيت كنه آقايون وزارت ارشاد با ميدون
دادن به اين قبيل دروغ پردازان چيو ميخوان ثابت كنن؟ به چه قيمتي حاضريد
سكوت كنيد و انگ بي ناموسي به ايران و ايراني بزنن».
اگرچه اين خبر خيلي زود با واکنش افکار عمومي و تکذيب رسانه ها مواجه شد
اما پشت پرده اين مسئله حاکي از آن است که وحدت ميان دولت و مردم ايران
و عراق ،راهپيمايي اربعين و شکست داعش و گروههاي تروريستي در اين کشور

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :بسته مالي اروپا نشاندهنده
عزم آنان براي عمل به تعهدات نيست.سيدحسين نقويحسيني در گفتوگو با خبرنگار حوزه
مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا ،درباره بسته 18ميليون يورويي اروپا براي حمايت از توسعه
اجتماعي و اقتصادي ايران ،اظهار کرد :حمايت از شرکتهايي که با ايران کار ميکنند ،فقط
يکي از تعهداتي است که اروپاييها دادهاند و اين رقم  18ميليون يورويي هم که اعالم شده،
يک گام از همين گامهاست که بايد از سوي اتحاديه اروپا برداشته شود.وي اضافه کرد :چنين

با همکاري و همراهي مستشاران نظامي ايران؛ خاري در چشم دشمنان خارجي
و عوامل دست نشانده آنها در داخل بوده است.
طبعا پياده سازي عمليات رواني مهمترين دستاويز جريان هاي معاند خارجي و
نفوذي هاي داخلي است تا به اين واسطه ضمن تفرقه افکني ،زمينه عدم توسعه
صنعت گردشگري را فراهم کرده وارزآوري و اشتغال را به بن بست بکشانند.
بعد از اعمال تحريم ها و تهديدهاي آمريکايي ها حاال قرار است روابط ميان
کشورهاي اسالمي مخدوش شده تا ايران منزوي شود و از آرمان و اهداف
انقالبي اش دست بردارد و به اعتقاد سيد رضا قزويني غرابي ،کارشناس مسائل
عراق :در چنين شرايط اقتصادي که ايران درگير موضوع کاهش ارزش پول ملي و
تورم فزاينده است که آثار آن شامل همه بخشهاي آن شده ،گردشگران کشورهاي
همسايه يعني عراق ،افغانستان ،ترکيه و آذربايجان تابستان امسال بيش از هر
زمان ديگري به ايران سفر کردهاند .اما اين اتهامات سنگين تنها متوجه گردشگران
عراقي است .ترديدي نيست که ادامه چنين ادعاهاي غير مستند و فاقد ارزش
و غيراخالقي عالوهبر تضعيف صنعت گردشگري ايران باعث ايجاد فضاي ستيز و
تنش ميان شهروندان دو کشور همسايه خواهد شد».

پرداختهايي از سوي اروپاييها زير سؤال است؛ زيرا برخي شرکتهايي که اروپا از آنان اعالم
حمايت کرده ،پيش از اين ،دفاتر خود در ايران را بسته و قطع همکاري کردهاند و ديگر در
ايران نيستند که بخواهند حمايتي دريافت کنند.سخنگوي فراکسيون نمايندگان واليي مجلس
با اشاره به سخنان وزير امور خارجه درباره بسته مالي حمايتي اروپا گفت :ظريف هم به اين
مسئله اذعان داشت که اين اقدا م اروپا را به معناي عزم و اراده آنها براي انجام تعهداتشان
نميدانيم و منتظر تصميمهاي عملي و جديتري از سوي اتحاديه اروپا هستيم.

آگهی مناقصه های عمومی واگذاری حجمی حفظ و نگهداری
فضای سبزوتاسیسات وابسته وبهینه سازی سیماومنظر شهری مناطق
سازمان سیما ،منظروفضای سبزشهری شهرداری اراک
سازمان سیما،منظر وفضای سبزشهری شهرداری اراک در نظـر دارد حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات
وابسته و بهینه سازی سیماومنظر شهری  7منطقه تفکیکی خود را بشرح ذیل و از طـریق مناقصه
به پیمانکاران واجدشرایط  واگذار نماید :

عنوان مناقصه ها

 -1مناقصه عمومی واگذاری حجمی حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته وبهینه سازی سیماومنظر شهری در منطقه 3بابرآورد
اولیه  8،832،740،000ریال و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  441،200،000ریال (شماره-97-06-01س.م.ن )
 -2مناقصه عمومی واگذاری حجمی حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته وبهینه سازی سیماومنظر شهری در منطقه 5
بابرآورد اولیه  11،137،700،000ریال و سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ  557،000،000ریال (شماره-97-06-02س.م.ن )
 -3مناقصه عمومی واگذاری حجمی حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته وبهینه سازی سیماومنظر شهری در پارک وحش
اراک با برآورد اولیه  2،324،970،000ریال و سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ  116،300،000ریال (شماره -97-06-03
س.م.ن)
 -4مناقصه عمومی واگذاری حجمی حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته وبهینه سازی سیماومنظر شهری در نوارهای
جنگلی بابرآورد اولیه  5،855،023،000ریال و سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ  293،000،000ریال (شماره-97-06-04
س.م.ن)
 -5مناقصه عمومی واگذاری حجمی حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته وبهینه سازی سیماومنظر شهری در شهر صنعتی
بابرآورد اولیه  4،180،300،000ریال و سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ  209،100،000ریال (شماره-97-06-05س.م.ن)
 -6مناقصه عمومی واگذاری حجمی حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته وبهینه سازی سیماومنظر شهری در مجتمع
تولیدگل ونهال بابرآورداولیه  3،545،320،000ریال وسپرده شرکت درمناقصه به مبلغ  177،300،000ریال (شماره-06-06
-97س.م.ن)
 -7مناقصه عمومی واگذاری حجمی حفظ و نگهداری فضای سبزوتاسیسات وابسته وبهینه سازی سیماومنظر شهری در پارک بانوان
با برآورد اولیه  3،058،154،000ریال وسپرده شرکت درمناقصه به مبلغ  153،000،000ریال (شماره-97-06-07س.م.ن)

محل توزیع اسنادمناقصه ها

امور قراردادهای سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری

زمان توزیع اسنادمناقصه ها
و دریافت پیشنهادات

پس از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار به مدت  10روز

نوع سپرده شرکت در مناقصه
ها

ضمانت نامه بانکی معتبر(نمونه فرایند ارجاع کاروبا اعتبارحداقل3ماه)بنام سازمان سیما،منظر وفضای سبز یا فیش واریزی به
حساب شماره  560.44672617بانک رسالت-شعبه شهید بهشتی اراک

محل تحویل پیشنهادات

دبیرخانه سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری

زمان ومحل بازگشایی پاکات

پنجشنبه  - 97/6/22سالن جلسات سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری

تاریخ اعالم وابالغ به برنده

حداکثریک هفته پس از بازگشایی پاکات

حداقل صالحیت
شرکت کنندگان

کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای تاییدیه از مراجع ذیصالح

شرکت در مناقصه وارائه پیشنهادبه منزله قبول شروط وتکالیف شهرداری و سازمان (موضوع ماده10آیین نامه مالی ) میباشد.
سازمان سیما،منظر وفضای سبز در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است-به پیشنهادات مبهم،مشروط،مخدوش،فاقدشرایط
قانونی ،فاقدسپرده وخارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نخواهد شد

توضیحات:
کلیه متقاضیان میتوانند پس از تاریخ انتشار آگهی به مدت   10روز جهت دریافت اسناد  و تحویل
پیشنهادات خود به امور  قراردادهای سازمان واقع درکوی صنعتی -منطقه یک – روبروی سازمان
همیاری شهرداری ها مـراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  33132020-23تماس
حاصل نمایند.

تاريخ انتشار97/6/11 :
خ ش97/6/11 :

سازمان سیما،منظروفضاي سبز شهرداري اراک

انتشار فيلمي از اعتراض تند يکي از حاضرين پاي سخنراني روز
عيد غدير علي مطهري خبرساز شد .در اين فيلم يک جوان به
مطهري معترض ميشود که «اين همه مردم آمدهاند نشستهاند،
شما به جاي اينکه بگويي چرا ماشين توليد داخل شده ۴۵
ميليون تومان ،درباره غدير صحبت ميکني؟! مردم را يک مشت
کور فرض ميکني؟! مملکت ،روحاني و امام جمعه دارد ،شما در
جايگاهي نيستي که بخواهي درباره غدير صحبت کني! شما در
جايگاه نايب رئيسي مجلس بگو چرا پرايد شده  ۴۰ميليون! ۵۰۰
کيلومتر آمدهاي که درباره مسائل ديني صحبت کني؟!» بر پايه
گزارش جوان ،اعتراض او ابتدا با واکنش آرام مطهري روبهرو ميشود،
اما ناگاه عصباني ميشود و مثل دفعات قبلي که از او ديده شده
بود ،شروع به فحاشي ميکند« :تو احمق و ناداني که ميگويي
من نبايد درباره غدير حرف بزنم!» مطهري البته نميتوانست در
روز غدير در مورد غدير حرف نزند ،اما کمي تدبير الزم بود که
سخنران وقتش را تنظيم کند و با توجه به شرايط خاص اقتصادي
کشور و مسئوليتي که در مجلس دارد ،سخناني اقتصادي هم
داشته باشد .از طرفي اگر مردم هم عصباني شدند ،يک مسئول
حکومتي نبايد عصباني شود و ناسزا به زبان بياورد .از طرفي فرد
همراه مطهري که متأسفانه روحاني و معمم است و گفته شده
رئيس يکي از ستادهاي انتخاباتي حسن روحاني بوده است ،خطاب
به جوان معترض ميگويد«« :تو آبروي عمامه و لباس مرا بردي!...
ميکنمت داخل گوني!» در حالي که او بايد مطابق شأن لباس
پيامبر (ص) صحبت ميکرد که متأسفانه اين اتفاق نميافتد و
حتي فرد معترض تهديد هم ميشود!
***

روحاني تعامل ضعيفي با مجلس دارد

رئيس فراکسيون اميد با بيان اينکه «متاسفانه رئيس جمهور تعامل
ضعيفي با مجلس دارد» ،گفت :شايد يکي از عوامل افزايش تعداد سواالت،
تحقيق و تفحص و استيضاح ،عدم ارتباط نزديک شخص رئيس جمهور و
بعد هم دولتيها با مجلس باشد .توصيه ميکنيم که وزرا و رئيس جمهور
ارتباط نزديکتري با مجلس داشته باشند .به گزارش ايسنا ،محمدرضا
عارف در بار ه اينکه بخشي از بدنه جامعه اقدامات اخير مجلس را مصداق
چوب الي چرخ دولت گذاشتن ،ميدانند ،بيان کرد :اين کارها چوب الي
چرخ دولت گذاشتن نيست .وي در ادامه دربار ه اينکه بازخورد بازار بعد
از سوال از رئيس جمهور ،افزايش قيمت سکه و طال بود ،اظهار کرد :بازار
اقتصادي ما پايدار نيست ،به محض وقوع اتفاق کوچکي اثري در بازار
دارد .وي در پاسخ به اين پرسش که چرا اخيرا مجلس به دنبال مخالفت
با دولت است؟ گفت :بنده چنين برداشت و تلقي از مجلس ندارم .تاکيد
ما بر آن است که در ادام ه راه بايد جلسات مستمر دولت و مجلس برگزار
شود .عارف در واکنش به انتقاد برخي از نمايندگان از کابينه دولت
مبني بر اين که به نمايندگان وقتي براي جلسات نميدهند ،گفت:
اين انتقاد وارد است .شخص رئيس جمهور و وزرا توجه الزم را ندارند.
انشاءاهلل جبران کنند.
***

کرهجنوبيپيشنهادرژيمصهيونيستيرانپذيرفت

رسانه هاي شرق آسيا اعالم کردند کره جنوبي درخواست سفر
رئيس رژيم صهيونيستي به سئول را نپذيرفته است .پيشنهاد
سفر «روين ريولين» به کره جنوبي اخيرا توسط سفير اين رژيم
در سئول به مقامات کره جنوبي ارائه شده بود که مورد استقبال
قرار نگرفته است .تارنماي خبري آسيا چانل اشاره اي به دليل
خودداري کره جنوبي از اين سفر نکرده است اما پيش بيني کرد
رد اين درخواست به دليل تمرکز کره جنوبي بر روي مذاکره با کره
شمالي باشد .همچنين گفته مي شود کره شمالي رژيم صهيونيستي
را به رسميت نمي شناسد و انجام چنين سفري در اين شرايط
که دو کره در حال گفتوگو و مذاکره هستند مي تواند به روند
صلح شبه جزيره آسيب برساند.
***

ي ها از برجام با يک تشر آمريکا
عقبنشيني اروپاي 

عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل  90قانون اساسي مجلس معتقد
است علي رغم اينکه اروپاييها قصد داشتند برجام را حفظ کنند
با يک تشر آمريکاييها از مواضع خود عقب نشيني کردند .امير
خجسته در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت ،با تأکيد بر ابزار بودن
برجام براي نيل به منافع ملي ،گفت :با توجه به اينکه مقام معظم
رهبري نيز در ديدار با اعضاي هيأت دولت به درستي تأکيد کردند
برجام فقط يک ابزار بود و اگر قرار بود هدف باشد بايد تمام
برنامه ريزي هاي خود را بر اساس برجام صورت مي داديم .نماينده
مردم همدان با بيان اينکه نبايد دولت به برجام به عنوان يک هدف
نگاه مي کرد ،ابراز داشت :ما صرفا مي خواستيم از طريق برجام به
دنيا بفهمانيم که ايران به تعهدات خود پايبند است که موفق هم
شديم و آن را نشان داديم .از اين رو اگر زماني ببينيم اين ابزار
ديگر کارايي ندارد ،از آن استفاده نمي کنيم .اگر دولت هم نگاه
خود به برجام را ابزاري مي کرد مشکالت فعلي را نداشتيم.
***

اظهارات مداخل ه جويانه لودريان

به نقل از روزنامه نيشن ،ژان ايو لودريان ،وزير امور خارجه فرانسه
گفت :ايران بايد اصول بنيادي برجام را رعايت کند و فکر ميکنم
همين کار را هم ميکند اما نميتواند از گفتوگو درباره مسائل
ديگري که نگراني ما را به دنبال داشته ،جلوگيري کند .لودريان
اين اظهارات را در حالي مطرح کرده است که يوکيا آمانو ،مدير کل
آژانس بينالمللي انرژي اتمي روز پنجشنبه ( ۸شهريور) بار ديگر
تاييد کرد که ايران به مفاد تعهداتش در توافق هستهاي متعهد
بوده است .آژانش بين المللي انرژي اتمي که نظارت بر اجراي
اين توافق را بر عهده دارد ،تا کنون بيش از  10بار پايبندي ايران
به اين توافق را تاييد کرده است.
***

از ترس قاسم سليماني فيلم را از دور نگاه کردم!

نشست خبري فيلم «به وقت شام» با حضور ابراهيم حاتميکيا در سوريه
برگزار شد .به گزارش کيهان ،ابراهيم حاتميکيا در اين نشست که با
استقبال خبرنگاران روبهرو شده بود ،ضمن ابراز خرسندي از واکنش
مردم سوريه به فيلمش گفت :از جهت فيلمسازي مايل بودم صفر تا صد
«به وقت شام» را در سوريه بسازم اما شرايط به گونهاي بود که امکان
ساختن فيلم در اينجا از ما سلب شد .وي درباره واکنش حاج قاسم
سليماني بعد از تماشاي فيلم به وقت شام گفت :واقعيت اين است که
من از برخورد با ايشان ميترسيدم و هنگامي هم که قرار شد با ايشان
فيلم را ببينيم در هنگام ديدن فيلم حتي از ايشان دورتر نشسته بودم
ولي وقتي که فيلم را ديدند ،خدا را شکر راضي بودند و وقتي خواستند
مرا در آغوش بکشند،گريه کردند .بسيار خوشحال بودم از اينکه سردار
سليماني فيلم بنده را تحسين کردند.
***

اعتماد متقابل داشته باشيد

محسن رضايي ،دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتشار
پستي در صفحه توييتر خود ضمن انتقاد از عملکرد دولت در
حوزه اقتصاد ،تأکيد کرد دولت بايد از ظرفيت مردم استفاده کند
تا جلوي رانت ،سفارش و بيانضباطي مالي گرفته شود .رضايي
در توييتر نوشت :مردم به شما اعتماد کردند و شما را انتخاب
کردند ،شما هم به مردم اعتماد داشته باشيد .مشکالت اقتصادي
با بخشنامه حل نميشود ،مردم را وارد کارزار کنيد تا جلوي رانت،
ي انضباطي مالي گرفته شود.
سفارش و ب 

