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ادامه از صفحه اول
اين توضيح روانشناسان است ،ولي در سطح تحليل تمدني ،ديدگاه
وسيعتر جامعهشناسان به موضوع گشوده ميشود .در جريان زندگي
متعارف انساني ،وقتي امکانات محيط سهل و آسان نيست ،همراهي و
ارتباطات انساني است که کمبودها را جبران خواهند کرد ،و حاصل اين
فعل و انفعال" ،تمدن انساني" را شکل ميدهد .بنا به اين تقرير از "فرآيند
تمدن شدن" ،که به نوربرت الياس جامعهشناس مشهور آلماني منسوب
است" ،تمدن" از کم و کسريها پديد ميآيد نه از وفور و فراواني؛ جايي
که براي تأمين حاجتها محيط کفايت نميکند ،و به "فرهنگ" احتياج
ميافتد؛ و وقتي "فرهنگ" ،به تالطم ميافتد ،کاري ميکند تا براي چندين
نسل ،روشهاي زندگي بهبود بسيار بيابند و منابع محيطي چندين برابر
ثمر خواهند داد" .تاريخ تمدن" ،اين طور پديد آمده است.
فرهنگ ،چگونه چنين ارزش افزوده بااليي به عملکرد نوع انسان
ميبخشد؟
يک سوي تأثير فرهنگ اين است که افق ديد انسانها را باز و فراخ
ميکند ،تا ما دريابيم که مسائل و دلخوريها ،مخصوص اينجا و اکنون ما
نيستند و ديگران هم در اين مسائل با ما شراکت دارند؛ چه بسا ديگران،
کم و کسريهاي بيشتري در قياس با ما داشته باشند؛ که اغلب هم
چنين است .امروز که به وضع و حال کشور خودمان نگاه ميکنيم،
وضع مطلوبتري در قياس با اغلب جوامع حال حاضر دنيا دارد .به رغم
همه مضيقههايي که اغلب آنها به ما تحميل شدهاند و تقصير خودمان
نبودهاند ،با اين حال ،ما از ترکيب فرهنگي "توسعه و عدالت و آزادي"
بيشتري در قياس با اغلب ملل مهم دنيا برخورداريم.
سوي ديگر تأثير فرهنگ آن است که ديد ما را به گذشته خودمان هم
باز ميکند ،و ما با توجه به گذشته خودمان ،ضمن ترسيم مسيرهاي
پرتدبير ،از ديدگاه منفي و سياهنما و منفعل پرهيز ميکنيم .اين ديدگاه
به ما نشان ميدهد که چه ناماليماتي از سر اين ملت گذشته تا به امروز
روز زندگي ما رسيده است ،و ناماليمات امروز ما در قياس با دشواريهاي
زندگي گذشته قابل درکتر و آيندهدارتر است .اين ديدگاه به ما کمک
ميکند تا در تعامالت دوجانبه هم درخواستهاي خود از ديگران را
سطحبندي کنيم و با برآورده نشدن آنها خشم خود را منطقي و
برنامهريزي نماييم.
فايده ديگر برخورد فرهنگي با مسائل اجتماعي آن است که ميتوانيم
فرصتهاي جديدي تعريف کنيم که به طور خام در محيط يافت نميشوند.
ما ميتوانيم هوشمندانهتر واکنش نشان دهيم .فرهنگ با ضربالمثلي
که در اغلب فرهنگهاي دنيا وجود دارد ،به ما ميآموزد" :خدا گر
ز حکمت ببندد دري  ...ز رحمت گشايد در ديگري" .شبيه همين جمله
حکيم ايراني در ميان انگليسيها متداول است که" :وقتي دري بسته
ميشود ،در ديگري به روي انسان باز ميشود" که وينستون چرچيل به
آن ميافزايد ..." :ولي ما آن قدر به در بسته چشم ميدوزيم که درهاي
باز شده را نميبينيم!" .از اين بيش ،سخن ابوسعيد ابوالخير است که
ميفرمايد" :ايزد هرگز َدري نبندد بر تو  ...تا صد ديگر به بهتري نگشايد"؛
يا رودکيُ " :د ُرست و راست ُکناد اين َمثَل خداي ورا  ...اگر َببست يکي
َدر  ،هزار َدر بگشاد" .نهايتاً با اطمينان بيشتري ،مرحوم علي اکبر خان
دهخدا از امثال و حکم عامه نقل ميفرمايد که" :از آن زمان که فکندند
َچرخ را بنياد َ ...دري َنبست َزمانه که دي َگري نگشاد" .خب؛ اين مضمون
ثابت و قطعي و جهانشمول فرهنگ است که در هر شکستي فرصتي
براي انسان خوشفکر و پرتأمل مخفي شده است .گاهي اوقات ،شکست
آن قدر بزرگ است که انگيزههاي خود را فراموش ميکنيم؛ در نتيجه،
تمرکز روي ادامه مسير را از دست ميدهيم .تعقيب مسير يک شکست
ميتواند فرصت بزرگي براي درک موقعيت و جايگاه خود در هر طريق
و سبيلي باشد .اين کار باعث توجه به اغراض عالم ميشود که خود ،به
تنهايي پيروزي بزرگي است؛ اين که آدمي سر خويش از پيشپا بردارد
و به آسمان نظر کند .در نتيجه ،اگر واقعاً در مسير مورد نظر خود
نيستيم ،شکست باعث جست و جو و کشف فرصتهاي جديدي ميشود
که امکان دارد با جوهر و گوهر ما بيشتر هماهنگ و همراستا باشد.
من خشم صحيح را انکار نميکنم ،ولي فرهنگ با اين دست مضامين
خود" ،خشم رهاشده" را تقليل ميدهد و انرژيهاي مربوط به آن را در
مسير مثمر ثمر مياندازد.
جهت ديگر کمک فرهنگ در مهار "خشم رهاشده" ،افزايش سرعت
تغييرات مؤثر است .با خشمهايي از جنس "5دي  "96و "22خرداد،"88
تنها به ملت آسيب ميرسد؛ ولي وقتي اعتراض و انتقاد منطقي و فرهنگي
در کار باشد ،انرژي بااليي براي اعمال تغييرات اجتماعي مؤثر به کار
ميافتد .حس "منفعل شدن" ،آشکارترين نشانه براي نرسيدن به توقعات
از رفتار و منش ديگران است .حس "منفعل شدن" ،فرصتي براي ارزيابي
صادقانه کارهاي نادرست ماست ،و وقتي جهتهاي نادرست معلوم
شد ،مسيرهاي درست تحليل ميشوند .يک ملت هوشمند با نخبگاني
که قبراق و چاالک ،مدام به تجديد نظر در روندهاي تاريخي مشغول
هستند ،ريزهکاريهاي مسيرهاي درست را چراغ راه آينده ميکنند تا
ملت ،زودتر به اغراض خود دست يابد.
اقدام فرهنگي در تجزيه و تحليل تاريخي ملت ،عادتهاي بد کوچکي که
باعث عقب راندن ملت ميشوند را شناسايي ميکند و نسبت به آن هشدار
ميدهد .اين هم فايده ديگر تقويت نگاه فرهنگي به نارساييهاي اجتماعي
است .مقاطع تاريخي مانند "5دي  "96و "22خرداد ،"88نقاطي هستند
که ملت نياز به ريشهکن کردن عادتهاي خشمآلود خود را درک ميکند.
اين عادتهاي خشمآلود ،آن طور که تبعات آنها معلوم کردند ،از خود
مسائلي که موجب خشم شدهاند مهمتر هستند .خشم افسار گسيخته
به مراتب از تنگناهاي اقتصادي يا ناکاميهاي سياسي مقطعي ميتواند
مشکلسازتر باشد و حاال ديگر با تجربه "5دي  "96و "22خرداد،"88
خوب ميدانيم که بايد سطح کلي "التهاب اجتماعي" را به شيوه فرهنگي
تقليل دهيم .خشم ،بيش از آن که در ابتدا به نظر ميرسد ميتواند
مخرب باشد ،چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي.
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رئيس دفتر نظارت بر امور فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي تأکيد کرد :رسانهها به تحول علمي
و فرهنگي در دانشگاه آزاد کمک کنند.به گزارش خبرگزاري تسنيم از قائمشهر ،حميدرضا مقدمفر در
نخستين دوره تخصصي نشريات دانشجويي و روزنامهنگاري دانشگاه آزاد سراسر کشور گفت :دانشگاه
آزاد پرچم يک تحول بزرگ علمي و فرهنگي را برافراشته و جنبش دانشجويي ،صاحبان رسانه و نشريات
دانشجويي با نقشآفريني فعال و سازنده در اين روند ،ميتوانند در اين تحول نقشآفرين باشند.وي با
تأکيد بر نقش مهم تاريخي جريان دانشجويي در شکلدهي به تحوالت تاريخي گفت :جريان دانشجويي
که سالها منتقد روند دانشگاه آزاد بوده ،ميتواند در اين برنامه تحول حضور داشته و اين دانشگاه
را در رسيدن به اهداف وااليي که براي آن ساخته شده ياري کند.وي عدم آزادانديشي و جايگزيني
تقليد ناآگاهانه در علم و علمآموزي و تقليد از جريانها و احزاب سياسي و سياستورزان حرفهاي را
دو آفت مهم براي مولّد و منشأ حرکت و تحو ل بودن دانشگاهها عنوان کرد و گفت :متأسفانه دانشگاه
آزاد و حتي بهطور کلي نهاد دانشگاه در ايران طي سالهاي گذشته در اين دو حوزه آسيبپذيريهايي

داشته که بايد براي تحويل و تغيير در آن قدمهاي جدي برداشته شود.مقدمفر افزود :دانشگاهي که
بهجاي توليد علم بهدنبال تقليد باشد ديگر دانشگاه نيست بلکه يک بنگاه آموزشي است و مدرسان و
متعلمان علم بيش از آنکه از توليد علم لذت ببرند از تقليد احساس شيفتگي ميکنند ،در اين حالت
دانشجويان نيز بخش مهم همت و غيرت علمي خود را مصروف پرکردن حافظه از علومي ميکنند که
يا تاريخ مصرف آنها گذشته يا ربطي به نيازمندي جامعه خودشان ندارد.وي با بيان اينکه دانشگاه
مقلد ،و نه مولّد ،از شجاعت الزم براي توليد علم تهي ميشود ،افزود :براي خروج از اين وضعيت
اعتماد به نفس استاد ،افتخار به کار علمي بومي ،نوآوري و فرهنگسازي براي قدرت علمي و جرئت
علمي ميتواند مؤثر باشد.وي با اشاره به آفت تقليد و پيروي دانشگاه از جريانها و احزاب حرفهاي
سياسي ،گفت :دانشگاهي که بايد به جريانهاي سياسي خط و جهت بدهد اگر بنا باشد خود از احزاب
و جريانهاي سياسي خط بگيرد ديگر کارايي مطالبهگري را نخواهد داشت و به يک بازيگر سياسي
تبديل ميشود که چهبسا آرمانهايش را فداي کسب قدرت ميکند.

رسانهها به تحول
علمي و فرهنگي
در دانشگاه آزاد
کمک کنند
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پورمختار:

مردم منتظر اجراي سريع حکم اخاللگران اقتصادي هستند

عضوکميسيونحقوقيوقضاييمجلسگفت:مردممنتظراجراي
سريع حکم اخاللگران اقتصادي هستند.محمدعلي پورمختار
در گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان
درباره روند رسيدگي به پرونده اخاللگران اقتصادي ،گفت :در
قوانين مجازات در موارد متعددي تحت عناوين اخاللگران در
امور اقتصادي ،تحصيل مال از طريق نامشروع ،رانت و انحصار،
سوءاستفاده از مقام و موقعيت و افساد فياالرض به اين موضوع
پرداخته شده و تعيين مصاديق بر عهده قوه قضائيه است.وي
با بيان اينکه بر اين اساس محدوديتي از حيث قوانين نداريم

و تنها محدوديت ما در اين زمينه از حيث سرعت رسيدگي
به پروندهها بود ،گفت :با مجوز مقام معظم رهبري به قوه
قضائيه براي برخورد سريع و قاطع با اخاللگران اقتصادي،
محدوديت زماني هم برداشته شد و سرعت رسيدگي به پرونده
اين افراد افزايش يافت.وي با اشاره به اينکه مواعد اعتراض
در پرونده اخاللگران اقتصادي به پنج روز کاهش يافته و
رسيدگي به آنها يک مرحلهاي شده است ،افزود :مجوز رهبر
معظم انقالب به قوه قضائيه ،زمينه بهتري را براي برخورد با
اخاللگران و مفسدان اقتصادي فراهم کرده است .پورمختار
با بيان اينکه عزم قوه قضائيه براي استفاده از اين فرصت
برخورد قانوني با مفسدان اقتصادي خوب بوده است ،افزود:
البته بهتر است که شعبههاي بيشتري براي رسيدگي به
پرونده اخاللگران اقتصادي در نظر گرفته شود.وي با تاکيد
بر اينکه الزم است که جلسات رسيدگي به پرونده مفسدان
اقتصادي بيش از اين رسانهاي شود و محدوديتي براي اعالم
اسامي اخاللگران اقتصادي و نشان دادن تصاوير آنان وجود
نداشته باشد ،گفت :افکار عمومي منتظر برخورد جدي با
مفسدان اقتصادي هستند.

باقريلنکراني:

راهحلهاي روحاني شکست خورده است

عضو کابينه دولت نهم گفت :راهحلهاي «روحاني» شکست
خورده است.کامران باقريلنکراني در گفتوگو با خبرنگار
مهر با اشاره به جلسه سوال از رئيسجمهور ،اظهار داشت:
از راي مجلس پس از پاسخ هاي رئيسجمهور روشن است
که مجلس و افکار عمومي قانع نشدند ،اما با اين موضوع
بايد به صورت سازنده برخورد کرد و برخورد سازنده هم
اين است که از تشريک مساعي بيشتري بين قوا براي حل
معضالت کشور استفاده کنيم.وي افزود :آنچه نگران کننده
است ،استفاده از راه حل هاي قديمي عليرغم روبه رو شدن
با شرايط جديد است .متاسفانه راه حل هاي قديمي که
برخي مربوط به ده ها سال پيش است و تجربه شده و
همان موقع هم حاصلش اين بود که با بدهي خارجي زيادي
روبه رو شويم ،مجددا با يک روکش جديد دنبال مي شود.
وزير بهداشت دولت نهم با تاکيد بر ضرورت نگاه به داخل و
استفاده از ظرفيت هاي بومي ،تصريح کرد :نتيجه منطقي
که همه بخصوص دولت و آقاي روحاني بايد از جلسه سوال
از رئيسجمهور بگيرند اين است که در مسير راه حلهاي
جديدي که ظرفيت و بنياد فکري آن در کشور وجود دارد

و برخي از آنها نيز قبال استفاده شده است ،حرکت کنند.
باقري لنکراني حاشيه کمتر نسبت به نوبت گذشته سوال
از رئيس جمهور و پاسخ به موضوع و پرداختن به سوال از
سوي روحاني را از جمله نکات ارزنده اين جلسه برشمرد و
خاطرنشان کرد :آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است
که راه و روشي که رئيسجمهور از آن دفاع کردند ،راه حل
شکست خورده اي است که نتايج خوبي هم تا االن به بار
نياورده و اميدواريم نتيجه جلسه سوال از رئيس جمهور
تغيير در سياستها باشد.

رئيس مجلس :ايران در حوزه هسته اي حرف بلندپروازانه نميزند

رئيس مجلس گفت :ايران در حوزه هسته اي حرف بلندپروازانه
نميزند.به گزارش حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا
علي الريجاني در نخستين جشنواره ملي تجارت موفق
بيمارستاني در مديريت منابع و مصارف گفت :بايد اذعان
کنيم بعد از پيروزي انقالب اسالمي بخش پزشکي کشور
به خوبي تالش کرد و احساس مسئوليت داشت بهطوري که
روي هم رفته طراحيهايي که در اين حوزه صورت گرفته
سنجيده بوده و اين در حالي است که قبل از انقالب اين حوزه
از وضعيت بساماني هم از نظر تعداد پزشکان و هم خدمات
پزشکي برخوردار نبود.وي با بيان اينکه اين حرکت انقالب
و تفکر عدالتخواهانه باعث شد نيروهاي پزشکي اين حوزه
را ساماندهي کردند ،به گونهاي که جنس اختيارات وزارت
بهداشت هم از نظر آموزش و هم خدمات متفاوت شد ،تا
جايي که در نقاط دور افتاده کشور نيز مردم به خدمات
دسترسي پيدا کردند ،همچنين نيروهاي متخصص برخالف
قبل از انقالب که اغلب دکترهاي پاکستاني وارد کشور
مي شدند ،افزايش يافت تا جايي که هم اکنون صادرات پزشک
نيز داريم تأکيد کرد :بعد از پيروزي انقالب اسالمي نيروهاي
مستعدي پرورش يافتند و ميتوان گفت روي هم رفته الگوي
موفقي در اين زمينه داريم و اين فرهيختگي پزشکان در
وزارت بهداشت باعث عملکرد خوبي در امور مختلف شده
است.الريجاني با بيان اينکه در دوران جنگ ،کادر پزشکي
مسئوليتشناسانه عمل کردند و با درک شرايط سخت به
ارائه خدمات پرداختند و اين رشد عقالني سياسي مهمي در
بخش پزشکي کشور بود ،کما اينکه بهترين پزشکان در جبهه
حضور داشتند و از روي اخالص به ارائه خدمات ميپرداختند

تأکيد کرد :پزشکان در اين شرايط با فهم درست از وضعيت
کشور متناسب با اقداماتي از نظر مسئوليت اجتماعي بر عهده
دارند ،اين افراد در سختترين شرايط همپاي رزمندگان
حضور داشتند و با شرايط ناگوار از نظر تجهيزات با حس
مسئوليتپذيري به ارائه خدمات ميپرداختند و اين سرمايه
مهمي است که در  40سال گذشته از خود نشان دادند.وي
خطاب به پزشکان اظهار کرد :امروز شرايط سختي داريم،
بنابراين همان حس مسئوليتپذيري را از شما انتظار داريم؛
چرا که شرايط امروز يک مصاف کالسيک با دشمن نيست،
بلکه جنسش متفاوت شده و داراي پيچيدگي است که

بايد تمام ابعاد آن را درک کرد.الريجاني افزود :جمهوري
اسالمي ايران حرف بلندپروازانه نميزند که قابل فهم نباشد،
بلکه يک مسير پيشرفت را در فناوري هستهاي در پيش
گرفت و بارها هم گفته شد که به سمت سالح هستهاي
نميرويم؛ رهبر معظم انقالب نيز در اين مورد تأکيد کردند
که استفاده از سالح هستهاي مشروع نيست و به سمت آن
نميرويم و در اين مورد فتوا صادر کردند که حتماً اجرا
ميشود ضمن اينکه بارها نيز به آژانس اين مجوز داده شد
که از بخشهاي مختلف بازديد کنند.رئيس مجلس عنوان
کرد :اگر کشورها تابع آژانس باشند ،آزادي عمل دارند ،اما

نقد استراتژيك!

ادامه از صفحه اول
آنها به جاي "نقد استراتژيک" بايد راهبردي معين و شفاف براي برون رفت از اين معضالت پيدا کنند و
به دنبال "تدبير" و "اميد" باشند ،يعني همان چيزي که از اول پرچمدار آن بودند.
مردم سوال ميکنند "عقالنيت سياسي" در پي تصميمگيريهاي اين دو حزب سياسي در بعد خارجي و
داخلي کجاست؟ مردم سوال ميکنند "عقالنيت اقتصادي" در پي تصميمات اقتصادي اين دولت ائتالفي
کجاست؟ چرا حرف خود را يکي نميکنند و آن را مبناي عمل قرار نميدهند؟ تصميمات نادرست،
متناقض و متفاوت به کشور آسيب ميزند .چرا بوروکراتها به جان تکنوکراتها افتادهاند .اين دو جماعت
هر کدام جايگاه خود را پيدا کنند و استقرار يابند ،تا فعاالن اقتصادي بتوانند با کمال آرامش و ثبات،
توليد کشور را سامان دهند .رهبر انقالب فرمودند؛ «دولت در وسط ميدان است ،همه بايدبه آن کمک
کنند ».آن وقت اگر در درون دولت اين بگومگوها باشد چه طور ميشود از بيرون به آنها کمک کرد؟!
ظرفيتهاي عظيمي در کشور معطل مانده است ،قرار بود با اقتصاد مقاومتي ،سنگرهاي دفاعي خود را
در برابر تهاجم اقتصادي دشمن برپا کنيم و توانمنديهاي ملت را مقابل دشمن تقويت کنيم .به راستي
حزب اعتدال و توسعه و حزب کارگزاران سازندگي و ديگر شرکاي دولت در اين مقاومت ملي در برابر
استکبار جهاني به سرکردگي آمريکا در چه جايگاهي نشستهاند؟ اگر هنوز در خوان اول که خوان تقسيم
قدرت و پستهاست ،متوقف شده باشند ،مشکالت کشور حل نميشود.

آگهي مناقصه عمومي
نوبت اول

شهرداري حسنآباد در نظر دارد به استناد آييننامه مالي شهرداريها مصوب  1346و اصالحات بعدي و بودجه مصوب
سال  1397از محل اعتبارات شهرداري نسبت به اجراي پروژههاي ذيل از طريق مناقصه به صورت جداگانه اقدام
نمايد .بدينوسيله از كليه پيمانكاران و شركتهاي واجد شرايط حقيقي و حقوقي ،داراي رتبهبندي از سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور و داراي گواهينامه ثبتنام مالياتي ارزش افزوده؛ شناسه ملي؛ كد اقتصادي دعوت ميگردد جهت
شركت در مناقصه و دريافت اسناد به امور قراردادهاي شهرداري و تحويل به دبيرخانه شهرداري حسنآباد مراجعه
نمايند .ضمنا مهلت قبول پيشنهادات حداكثر ده روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم خواهد بود.
 -1هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -2شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -3برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آن به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -4ساير اسناد و اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 -5جهت كسب اطالعات بيشتر همهروزه در ساعات اداري با شماره تلفن  56222345با كد  021تماس حاصل
نماييد.
رديف

موضوع مناقصه

اعتبار

برآورد و ميزان
اعتبار (به ريال)

مدت اجرا براساس
مبلغ اعتبار

مبلغ سپرده شركت در
مناقصه (بهريال)

رتبه مورد قبول

محل اجرا

1

احداث خانه فرهنگ
(فاز اول)

32/000/000/000

5/000/000/000

 12ماه

1/600/000/000

4

شهر حسنآباد

2

اجراي ديوار ساحلي
رودخانه سياهآب

3/000/000/000

3/000/000/000

 4ماه

150/000/000

5

شهر حسنآباد

3

احداث فاز اول
جدولگذاري بلوار
ورزشگاه

16/000/000/000

16/000/000/000

 6ماه

800/000/000

5

شهر حسنآباد

4

احداث فاز اول
پارك فرهنگ

5/000/000/000

5/000/000/000

 6ماه

250/000/000

5

شهر حسنآباد

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/11 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/18 :
خ ش97/6/11 :

مقدمف ر:

تاجيك  -شهردار حسنآباد فشافويه

آمريکاييها در شرايط کنوني خواهان توافق سياسي فراتر
از آژانس شدند .اين در حالي است که در ايران در سالهاي
پيش پذيرفت با گروه  5+1مذاکره کند ،مذاکره سختي بود
و خيلي تالش شد در دولت تا به نتيجه برسد ،کما اينکه
دولت آقاي روحاني و آقاي ظريف زحمات زيادي در اين
رابطه کشيدند تا به توافق دست يافتند ،اما هر توافقي ابعاد
مختلفي دارد و آن طور نيست که همه مذاکرات به نتيجه
برسد.الريجاني خاطرنشان کرد :ايران نشان داد که مسير
عقاليي را طي ميکند و قصد دارد فشار اقتصادي بر مردم
وارد نشود ،ضمن اينکه دانش هستهاي را در دست داشته
باشيم ،اما بعد از اينکه آمريکا از برجام خارج شد ،رهبران
اروپا تماس گرفتند و گفتند شما از توافق خارج نشويد در
حالي که ما حق داشتيم از اين توافق خارج شويم .آنها از
ما خواستند همکاري کنيم و گفتند ما به گونهاي تامين
ميکنيم که شما در اين توافق خسارتي نبينيد .در واقع
ايران پس از تماس سه تن از رهبران اروپا اين را پذيرفت
که دوراني را با اروپا طي کند که ببيند که آنها توان و تعلق
خاطر براي اين کار را دارند يا خير .اين يک مسير عقاليي
بود؛ جمهوري اسالمي زمان را هم در نظر گرفت.وي افزود:
اين مسير عقاليي بود که ايران براي آن زمان هم در نظر
گرفت ضمن اينکه اصل اين توافق در داخل کشور مخالف
و موافقاني به همراه داشت اما در کل استدالل ايران اين
بود که در بحث صيانت از توان هسته اي فشار کمتري بر
مردم وارد شود .اينکه اروپايي ها بتوانند در ميدان عمل
به نتيجه برسانند ترديد است در عين حال که دورنماي
خوبي هم وجود دارد.

3

خبر »

غيبپرور :دولت پاسخي به نامههاي ما
براي کمکرساني نداده است
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت :دو نامه به رئيسجمهور در خصوص کمکرساني
به دولت ارسال کردهام ،اما پاسخي از سوي دولت صورت دريافت نشده است.سردارسرتيپ
پاسدار غالمحسين غيبپرور در حاشيه نشست خبري رزمايشهاي سراسري اقتدار عاشورايي
سپاهيان حضرت محمد رسولاهلل  2در پاسخ به پرسش خبرنگار دفاعي و امنيت گروه
سياسي خبرگزاري آنا ،در رابطه با اينکه آيا سازمان بسيج مستضعفين پاسخ نامههاي
ي رساندن به رئيسجمهور را تا دريافت کرده است يا خير ،گفت:
ارسالي در خصوص يار 
دو نامه به رئيسجمهور در خصوص کمکرساني به دولت نوشت ه و ارسال کردهام و پاراف
ي از سوي دولت صورت نگرفته است.وي افزود:
هم شده ،اما متأسفانه تا ب ه امروز پاسخ جد 
همچنان منتظريم که ستاد اقتصاد مقاومتي ما را دعوت کند تا طرحهايمان را به اين ستاد
ارائه دهيم و همانطور که در هفتههاي گذشته اعالم کردهام ،بسيج متعلق به نظام است
و امروز بسيج ميتواند با آمادگي کامل به ميدان وارد شود و توانمنديهاي بسيج بهحدي
است که ميتواند به دولت براي رفع مشکلهاي اقتصادي کمک کند.غيبپرور ادامه داد:
بسيج منتظر خواهد ماند تا سازوکار ورودش به حل مشکلها فراهم شود و با وجود اينکه
در بخش تعزيرات و بهبود شهرکهاي صنعتي ،شرايط فراهم شده اما عالقهمند هستيم
که کار ميداني را هرچه سريعتر شروع کنيم و وارد حوزه اقدام شويم.

صباحيفرد :قرارگاه پدافند هوايي
سدي آهنين در برابر دشمنان است
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي ارتش گفت :قرارگاه پدافند هوايي سدي آهنين در برابر
دشمنان است.به گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري تسنيم ،امير سرتيپ عليرضا صباحيفرد
در حاشيه مراسم تجديد ميثاق با آرمان هاي امام خميني در جمع خبرنگاران گفت :امروز
در کنار مرقد امام راحل حضور يافتهايم ،تا پيمان مجددي با آرمانهاي نظام ببنديم و
روحيه مضاعفي بگيريم و کار خود را با موفقيت انجام دهيم.وي با بيان اينکه براساس
آرمانهاي امام راحل همه نيروهاي مسلح بايد کاري کنيم که جسارت هرگونه اقدام و
حمله عليه کشور را از دشمن بگيريم و آنها نتوانند به کشور عزيز اسالمي ايران و مرزهاي
مقدس جمهوري اسالمي نظر شومي پيدا کنند خاطرنشان کرد :اين نويد را به ملت عزيز
ميدهيم که قرارگاه پدافند هوايي ارتش با تجهيزات پيشرفته و بومي که در اختيار دارد،
سدي محکم و آهنين در برابر هرگونه تجاوز احتمالي خواهد بود.

عبداهلل نوري ،تصميمي براي حضور
در شوراي عالي اصالحطلبان ندارد
در پي انتشار اخباري مبني بر دعوت شواري عالي اصالحطلبان از چهرههايي همچون عبداهلل
نوري براي حضور در دور جديد اين شورا ،دفتر اين فعال سياسي در اطالعيهاي حضور او در
شوراي عالي اصالحطلبان را تکذيب کرد.به گزارش ايسنا ،در اين اطالعيه آمده است :پيرو
انتشار اخباري مبني بر دعوت از آقاي عبداهلل نوري جهت حضور در شوراي عالي سياستگذاري
اصالح طلبان ،به اطالع مي رساند که ايشان تصميمي جهت حضور در شوراي مذکور ندارند.
چون گذشته و بار ديگر از رسانه هاي محترم درخواست مي شود ،پيش از درج خبر ،صحت
و سقم اخبار مرتبط با آقاي عبداهلل نوري را از دفتر ايشان جويا شوند.

«فراخوان مجدد به شماره »200975750000003

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد ابالغيه اعتبارات استاني و موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت
و برنامهريزي استان البرز به شماره  1620045مورخ  96/10/18و طرح شماره 020ذ 1502004سال  1396نسبت به بهسازي و
زيرسازي و آسفالت معابر سطح شهر جديد هشتگرد از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت به شرح ذيل اقدام نمايد.
لذا از متقاضيان واجد شرايط با مشخصات ذيل دعوت به همكاري ميگردد.
 )1نشاني كارفرما :كيلومتر  65آزادراه تهران  -قزوين  -شهر جديد هشتگرد  -شهرداري شهر جديد هشتگرد
 )2نشاني محل اجراي پروژه :شهر جديد هشتگرد  -معابر شهري
 )3موضوع مناقصه :بهسازي و زيرسازي و آسفالت معابر شهر جديد هشتگرد
 )4مبلغ مناقصه 3/000/000/000 :ريال
 )5مبلغ سپرده شركت در مناقصه :مبلغ  150/000/000ريال به صورت وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي كه در اوراق مناقصه قيد
خواهد شد.
 )6مدت اعتبار پيشنهادات :موضوع بند (ي) ماده  2و بند الف ماده  21كتاب قانون برگزاري مناقصات كه در اوراق مناقصه
قيد خواهد شد.
 )7متقاضيان ميبايست داراي حداقل رتبه  5راه و باند با گواهي صالحيت پيمانكاري معتبر باشند.
 )8جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  97/6/11لغايت ( 97/6/13به مدت  3روز كاري) و ارائه پيشنهادات از تاريخ 97/6/14
لغايت ( 97/6/24به مدت  10روز كاري) از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام ميگردد.
 )9هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.

تاريخ انتشار97/6/11 :
خ ش97/6/11 :

اصغر آقائي  -شهردار شهر جديد هشتگرد

اصالحیه آگهی مناقصه و ارزیابی
اداره کل راه و شهرسازي استان بوشهر

پیرو انتشار آگهی مناقصه های  97-8تجدید موضوع
( احداث قطعه دوم راه ساحلی بندر ریگ  -گناوه) و
 97-11تجدید موضوع( ارزیابی کیفی فاز دوم تقاطع
ورودی برازجان از سمت شیراز ) به اطالع می رساند؛
ساعت بازگشایی از ساعت  7صبح به ساعت  8صبح
مورخ  97/07/03اصالح می گردد.

اصالحیه آگهی مناقصه وارزیابی جهت
چاپ در یک نوبت روزنامه رسالت در
تاریخ 97/6/11

اداره ارتباطات واطالع رساني راه و شهرسازي استان بوشهر

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي
برابر راي شماره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ازنا تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضي آقاي سعيد ميرزائي فرزند محمدجان به شماره ملي
 4160100023صادره از اليگودرز در ششدانگ يك ياب خانه
به مساحت  106/23مترمربع از پالك  27اصلي واقع در ازنا -
شهرك المهدي خريداري از مالك رسمي آقاي اسداله قائدي
محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت
صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/11 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/26 :
فرشاد كورانينيا
د ش97/6/11 :
رئيس ثبت اسناد و امالك
مالف16089 :

