آيت اهلل سيد احمد خاتمي:

طلبه انقالبي نبايد
وقت خود را صرف
دعواهاي جناحي کند

2

امام جمعه موقت تهران گفت :طلبه انقالبي نبايد وقت خود را صرف دعواهاي جناحي کند.
به گزارش خبرگزاري فارس از کاشان ،آيتاهلل سيد احمد خاتمي در همايش «حوزه انقالبي؛
بايدها و نبايدها» با تاکيد بر لزوم صيانت از حوزه انقالبي ،گفت :بنا بر توصيه اهل بيت(ع)
براي اينکه گفتمان امام حسين (ع) بماند و از بين نرود ،هر ساله پرچم عزاي اباعبداهلل (ع)
را در سراسر ميهن اسالمي برپا و عزاداري مي کنيم ،حوزه انقالبي هم بايد بماند.وي
تبعيت محض از واليت فقيه را شاخص انقالبي بودن دانست و ادامه داد :همراهي با انقالب
زماني موثر واقع مي شود که همراهي با مجموعه نظام اسالمي و واليت فقيه باشد.خاتمي
با بيان اينکه روحانيون و طالب نبايد براي همراهي با انقالب در چارچوب حزب يا گروه
خاصي قرار بگيرند ،بلکه بايد با درک درست از واقعيات ،تبعيت و حمايت از رهبر معظم
انقالب عمل کنند ،تصريح کرد :همراهي با انقالب نبايد منحصر به يک جناح و يا مسئولين
خاص باشد ،بلکه بايد محور واليت فقيه باشد.عضو شوراي عالي حوزه هاي علميه با بيان
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آي تاهلل يزدي:

زلزله ،سفره ميوهچيني سياسي نبود

رهبر معظم انقالب:

مسئوالن زكات را سرلوحه برنامه
خود قرار دهند
رهبر معظم انقالب فرمودند :زکات را سرلوحه برنامههاي خود قرار دهيد.حضرت آيت اهلل
خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي به اجالس ساالنه زکات ،از کمکاري در
امر اقامه زکات انتقاد و تأکيد کردند :نظام جمهوري اسالمي بايد اين فريضه بزرگ را در
سرلوحه برنامههاي خود قرار دهد.به گزارش خبرگزاري مهر رهبر معظم انقالب اسالمي
برگزاري همايش ساالنه براي ترويج زکات از بزرگترين توفيقات الهي دانستند و با بيان
اينکه ما مسئوالن نظام جمهوري اسالمي بايد از کمکاري در اقامه زکات ،عفو و آمرزش
خداوند را طلب کنيم ،مسئوالن همه بخشهاي مرتبط دولتي را به همکاري همهجانبه
در اين امر فراخواندند.ايشان با استناد به قرآن کريم« ،ايتاء زکوة» را از جمله کارکردهاي
برجسته مجاهدان راه حق پس از پيروزي برشمردند و بر اين اساس افزودند :نظام جمهوري
اسالمي براي تحقق احکام اسالمي و تشکيل مجتمع اسالمي پديد آمده است ،پس بايد
اين فريضه بزرگ را در سرلوح ه برنامههاي خود گذارد.حضرت آيت اهلل خامنهاي همچنين
کارهاي تحقيقاتي و معرفتي در خصوص زکات را ناکافي دانستند و ابراز اميدواري کردند
نهضت احياء و ترويج زکات در همه سطوح ،به کارکردهاي شايسته خود منتهي شود و
برکات بيپايان آن شامل مردم و کشور و نظام مقدس جمهوري اسالمي شود.

ضرغامي:

حصر سران فتنه
براي حفظ امنيت کشور است
رئيس اسبق رسانه ملي گفت :حصر سران فتنه براي حفظ امنيت کشور است.به
گزارش خبرگزاري فارس از تبريز ،سيد عزتاهلل ضرغامي در همايش «دانشجو بيدار
است» جايگاه عزت و اقتدار ايران را در دنيا مثالزدني دانست و گفت :اگر امروز با
بيعرضگي برخي مديران نميتوانيم اقتصاد را درست مديريت کنيم ،مشکل از ماست
ولي ايران بسيار مقتدر است .داعش را براي ما ساختند و گفتند که اسد بايد برود
ولي ايران ايستاد ،برخي سردمداران مخالف رفتند و اسد ماند.ضرغامي در پاسخ به
سوال دانشجويان در مورد تصميمات شوراي عالي امنيت ملي در مورد حصر و فتنه
 88ابراز داشت :بعد از انتخابات  88و ناآراميها بحثهاي اين حوزه در شوراي عالي
امنيت ملي مورد بررسي قرار گرفت که اين موضوع به مدت  20ماه تا بهمن 89
ادامه داشت.وي افزود :سال  89همزمان با بيداري اسالمي جرياني راه افتاد که اين
ميتوانست حکومت سوريه و ايران را هم ساقط کند ،از اين رو در مورد ايران کار
را آغاز کردند و سران فتنه فراخوان دادند ،آقاي خاتمي زير بار بيانيه نرفت و آن را
امضا نکرد ولي موسوي و کروبي امضا کردند و مردم را به کف خيابان فراخواندند.
رئيس اسبق رسانه ملي با اشاره به اينکه در  25بهمن  89در شوراي عالي امنيت
ملي به اتفاق آراء براي جمع کردن کف خيابان که ناامني و کشته نداشته باشيم،
تصميم بر اين شد تا حصر صورت گيرد و امنيت مردم حفظ شود ،ادامه داد :اين
مصوبه مورد تاييد همه قرار گرفت ،آقاي روحاني هم در بحث مخالفتي نداشت و
بعد از جمعبندي اين حصر به تصويب رسيد.وي خاطر نشان کرد :در شوراي عالي
امنيت ملي اخير به رياست روحاني هم برداشتن حصر به تصويب نرسيد چراکه اين
حصر براي حفظ امنيت کشور به تصويب رسيده است.

عضومجمعتشخيصمصلحتنظامگفت:زلزله،سفرهميوهچيني
سياسي نبود.محمدحسين صفارهرندي در گفتگو با خبرنگار
فارس در همدان با تسليت مصيبت زلزله اخير به هموطنان اظهار
کرد :در زلزله کرمانشاه ،انصافاً مردم در کمک به زلزلهزدگان
خوب درخشيدند و بسياري از دستگاهها از اين آزمون سربلند
بيرون آمدند.وي تعداد درگذشتگان زلزله اخير را با توجه به
شدت زلزله به نسبت کمتر از زلزلههاي ديگر دانست و گفت:

بهائيان براي ضربه زدن به اسالم و انسانيت وارد ميدان شدهاند

نيروهاي امدادگر که در رأس آنها ارتش ،سپاه و بسيج بودند،
زبدهتر عمل کردند که نشان از اين مهم داشت که به يک
بلوغ در اين موضوع رسيدهاند.عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام با بيان اينکه مشارکت مردم در اين موضوع موثر بوده
است؛ افزود :نميتوان خدمات دولت و دستگاههاي دولتي
را ناديده گرفت اما به نظر ميرسد گاليههايي وجود دارد.
وي با بيان اينکه بايد به حرف مردمي که احساس ميکنند
انتظارات و توقعات مردمي در زلزله اخير متناسب با مقدورات
دولت برآورده نشده گوش دهند ،افزود :بايد به حرف مردم
اهميت دهند؛ اين سفرهاي نيست که براي ميوهچيني سياسي
بعضيها پهن شده باشد که متأسفانه عدهاي روزهاي اول اين
کار را کردند.صفارهرندي سياسي کردن موضوع زلزله را نقطه
پرشي براي چنگ انداختن به سيماي خدمتگزاراني در گذشته
دانست و تصريح کرد :دولتهاي گذشته در يک نفر خالصه
نميشود و مجموعه بزرگي از کارگزاران حکومتي هستند که
در آن زحمت ميکشيدند.

خطيب نماز جمعه تهران گفت :حقوق  ۱۷ميليون توماني براي مديران عدالت
نيست.به گزارش خبرنگار مهر ،آيت اهلل موحدي کرماني در خطبه هاي اين هفته
نمازجمعه تهران با اشاره به ضرورت وحدت در جامعه گفت :امت پراکنده مورد
توطئه دشمن قرار مي گيرند و اگر متحد باشند دشمن نمي تواند هيچ ضربه اي
به آنها بزند.وي با اشاره به عوامل وحدت گفت :اگر بخواهيم امتي واحد باشيم بايد
چه کاري انجام دهيم ،چرا که رسيدن به وحدت ساده نيست .يکي از عوامل وحدت
حسن خلق است.خطيب نمازجمعه تهران افزود :اعضاي يک ملت امت اسالمي و
آحاد امت اگر مي خواهند متحد شوند ،جذب يکديگر شوند و متفرق نشوند بايد
حسن خلق داشته باشند.وي يکي از عوامل حسن خلق را تواضع ناميد و گفت:
هر چقدر هم مقامت باال باشد نبايد براي خودت رفعت قائل باشي و خودت را
باالتر از ديگران ببيني .با مردم که مالقات مي کني بايد متبسم و خندان باشي.
وقتي ملت از دولت ،خدمت ،محبت و تقوا ببيند به شدت به دولت عالقه مند
مي شود و اين وحدت بين دولت و ملت ايجاد مي شود.موحدي کرماني با اشاره
به وحدت بين شيعه و سني گفت :اهل بيت محور وحدت بين اهل تسنن و تشيع
هستند .چرا چنين نباشند در حالي که در اهل بيت هر چه مي بينند فضيلت
است .هر چند که برخي از حکومت هاي اسالمي گول خورده اند يا ترسيده اند و
نمي گذارند وحدت به وجود بيايد ولي بين مردم شيعه و سني وحدت حاکم است
و نمونه هاي آن را مشاهده مي کنيم.وي تاکيد کرد :اگر دنبال وحدت ،اتحاد و

آي تاهلل مکارمشيرازي:

اسير هوي و هوس بودن
در منطق غربيها ،آزادي است
يکي از مراجع عظام تقليد گفت :اسير هوي و هوس بودن در منطق غربيها ،آزادي است.

گفت :امام زمان(عج) صفات و خصلت جانشينان پس از خود
را نيز مشخص کردند و اگر کسي به مقام مرجعيت ميرسد
با همين معيارها است؛ از جمله اينکه بايد ضمن علميت و
قدرت علمي وسيع ،از نظر روحاني و اخالقي نيز در حد نايب
امام زمان(عج) باشد و زمان را نيز بشناسد؛ اين زمانشناسي
است که موجب ميشود به راحتي درک کنيم که چرا سعد
حريري در عربستان استعفا کرد.

امت واحده هستيم بايد در جامعه کرم ،عدل و محبت حاکم باشد و مسئولين
مردم را دوست بدارند و خود را خادم ملت بدانند.وي با اشاره به کنگره قرآن و
علوم اسالمي گفت :کنگره باعظمتي بود و اگر علوم انساني را به دقت بررسي کند
و هر کجاي آن که با قرآن منطبق نيست را حذف کند ،موفق خواهد بود.موحدي
کرماني با اشاره به روز مجلس ،تصريح کرد :مدرس الگو است براي نمايندگان که
به همين مناسبت روز شهادت مدرس روز مجلس نامگذاري شده است.وي ادامه
داد :مجلسيان بايد در زهد ،پاکي ،شهامت ،شجاعت و باالخره مقاومت در مقابل
دشمن از مدرس بياموزند .مدرس تا سرحد شهادت مقابل رضاخان قلدر ايستاد و
با وضعي فجيع و با زباني روزه شهيد شد.اين مقاومت را بايد نمايندگان الگو قرار
دهند.موحدي کرماني با بيان اينکه مسئوليت نمايندگان بسيار خطير است گفت:
وضع قانون مسئله مهمي است؛ قانوني که بايد مشکالت مردم ،بيکاري ،گراني و
فساد را ريشه کن کند .بنابراين بايد نمايندگان در تصويب قانون بودجه و برنامه
خيلي دقت کنند و اولويت ها را در تخصيص منابع در نظر بگيرند.وي با تأکيد بر
اينکه در تنظيم بودجه بايد عدالت مراعات شود گفت  :اگر براي حقوق مديران ۱۷
ميليون تصويب مي کنند بايد به فکر کارگران نيز باشند .اگر مديري  ۱۷ميليون
مي گيرد و کارگري يک يا دو ميليون مي گيرد کجاي اين عدالت است؟!خطيب
نماز جمعه تهران در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت :اين مسئوليت ها
امانت هاي الهي است؛ مبادا در اداي امانت ظلم کنيد و گرفتار جهل شويد .مقام

واليت را نشناسيد و ارزش واليت را نبينيد فقط شعار دهيد و عمل نکنيد و اگر
درست به آنچه که بايد عمل کنيد ،نکنيد ظلوم خواهيد بود.وي با اشاره به نابودي
داعش گفت :الحمدهلل نابود شد و نابودي داعش مسئله کوچکي نيست .قرآن
مي فرمايد باطل نابود مي شود .چرا اهل حق مي ترسند و به ميدان نمي آيند.
همچنان که ديديم اين نابودي به سراغ داعش آمد.موحدي کرماني يادآور شد:
بايد قدرت مرجعيت ،حزب اهلل و نيروي اسالم و ايران براي آمريکا مشخص شود
و ديگر با دم شير بازي نکند .آمريکا بداند که ايران حججي ها دارد ،سليماني ها
دارد ،انسان هاي مقتدر و توانمند دارد .البته از دشمن نبايد غافل شد ،دشمن اگر
ضربه اي مي بيند به دنبال ضربه به جاي ديگر خواهد بود لذا بايد بيدار باشيم
تا توطئه هاي دشمن را خنثي کنيم.وي با اشاره به زلزله اخير کرمانشاه افزود:
امتحان سختي است ،هم مردم آسيب ديده ،امتحان دادند و نيز کل کشور و چه
خوب کمک کردند و چه خوب امتحان دادند.خطيب نماز جمعه تهران تأکيد کرد:
براي من توضيحات کتبي مفصلي دادند که چه خدمات مفصلي انجام شده است.
من در يک جمله بگويم که اين عزيزان در همان ساعات اوليه هفت هزار مجروح
و مصدوم را به بيمارستان ها منتقل کردند و  ۴۴۰نفر را به خارج از استان براي
درمان منتقل کردند و هزار و  ۹۰۰عمل جراحي در فاصله سه روز انجام دادند.
از همه تشکر مي کنم .از فرماندهان سپاه ،فرمانده ارتش و خداوند به همه آنها
اجر فراوان عنايت بفرمايد.

به گزارش خبرگزاري فارس از قم آيت اهلل ناصر مکارم شيرازي در چهارمين جلسه درس
اخالق خود با بيان اينکه طبق روايت حديث مکارم اخالق ،تمام اهداف از بعثت پيامبر
گرامي اسالم در نهايت به مسائل اخالقي بازگشت دارد ،گفتند :خداوند متعال از ميان
مردم ،فردي را از بين آنها برانگيخت تا تربيت و تعليم را بر آنها عرضه کند و با تأمل در
ترکيب ،و تقديم و تأخير بين واژه تعليم و تربيت ميتوان چنين استنباط کرد که هم
تعليم در تربيت اثر دارد و هم تربيت در تعليم و اخالق مفيد به اثر است.وي افزود :تعليم

سبب تربيت است و آموزش سبب پرورش ميشود و عکس اين مطلب نيز صادق است؛
يعني هر اندازه که تربيت انسان بيشتر و بهتر باشد ،شوق و ميل تعليم و آموزش نيز در وي
بيشتر است.وي با بيان اينکه حسد ،ايمان انسان را از بين مي برد چرا که حقيقت حسد
اعتراض به تقدير و خواست الهي است تصريح کرد :اسير چنگال هوي و هوس بودن در
منطق غربيها ،آزادي است و نجات دادن نفس از بند هوي و هوسها سلب آزادي است
در حالي که پيامبر اکرم (ص) آزادي واقعي را به مردم عرضه داشتند.

نوبت اول

شماره قطعه

مساحت ( مترمربع)

قيمت پايه هر مترمربع ( ريال)

قيمت كل ( ريال)

سپرده شركت در مزايده( ريال )

1

2 -209

260

6/000/000

1/560/000/000

78/000/000

2

2 -210

260

6/000/000

1/560/000/000

78/000/000

3

2-211

260

6/000/000

1/560/000/000

78/000/000

4

2 -214

249

7/100/000

1/767/900/000

88/400/000

5

2 -215

250

6/700/000

1/675/000/000

83/800/000

6

2-216

250

6/700/000

1/675/000/000

83/800/000

7

2 -217

250

6/700/000

1/675/000/000

83/800/000

8

2 -218

250

6/900/000

1/725/000/000

86/300/000

9

2 -219

3195

8/300/000

2/651/850/000

132/600/000

 -2در صورتيكه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد
 – 3په پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 -4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود ميباشد.
 -5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاريخ تحويل پاكات  96/9/28ميباشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات  96/9/28ساعت  17ميباشد.
روابط عمومي شهرداري سيرجان
تاريخ انتشار نوبت اول 96/9/11
خ ش 96/9/11
		
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/18

آگهي مناقصه عمومي

دهياري خور

تاريخ انتشار نوبت اول 96/9/11
روابط عمومي
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/12
خ ش 96/9/11
شركت سهامي آب و منطقه اي سيستان و بلوچستان
م الف 2142

خبرنگار جهان نيوز طي گزارشي از مناطق زلزله زده ،نوشت :خانههاي زيادي
ويران شده بود .تيرکهاي چوبي از ميان آوار بيرون زده بود .تکوتوک خانهها
و اتاقهايي که اسکلت داشتند سرپا بودند .مردم در محوط ه خانههايشان چادر
زده بودند؛ چادرهاي هاللاحمر و البته چادرهايي که با ن ِي ،خودشان سرپا
کرده بودند .آقا در ميان ازدحام مردمي که جمع شده بودند ،رفتند سمت
يکي از چادرها؛ جلوي چادر به زني که آنجا بودند گفتند :مردت کجاست؟
زن جواب داد :بيمارستان .موج جمعيت مرا عقب راند و نشد حرفها را
بشنوم .در چادر بعدي ،آقا وارد شد و بعد از احوالپرسي بيرون آمد .مردي
جلو آمد و به جمعيت گفت :شما را به خدا مواظب باشيد ،وسايل ما توي
چادر است ،زندگيمان از بين نرود .بچههاي امدادگر سپاه که در روستا
کمک ميکردند و جمع شده بودند آقا را ببينند ،حلقه زدند دور چادر مرد
و فشار جمعيت را نگه داشتند تا وسايل و چادر روستايي ،زير دست و پا
نماند .روستاي کوئيک سوم هم مثل قبليها بازديد شد و بعد رفتيم روستاي
قلعه بهادري .توي راه صداي بيسيم مسئول وانت درآمد؛ محافظ آقا از پشت
بيسيم ميگفت روستاي قبلي بعضي از عکاسها با کفش رفتند داخل چادر
مردم ،تذکر بدهيد که مراعات کنند .مسئول وانت بلند گفت ماجرا را .پشت
بيسيم باز هم محافظ آقا گفت :اين تأکيد آقاست.
***

وزير اقتصاد پاسخ قانع کنندهاي ندهد
ي گيرد
کارت زرد م 

نماينده همدان در مجلس تاکيد کرد :اگر کرباسيان در صحن مجلس
جواب قانع کنندهاي ندهد ،در صحن مجلس به وزير براي دادن کارت زرد
رايگيري مي شود .امير خجسته در گفتگو با «آتيه» با اشاره به مشکالت
سپرده گذاران موسسات مالي -اعتباري گفت :در همين زمينه از مسعود
کرباسيان وزير اقتصاد و دارايي سوال کردم اما وزير نتوانست جواب قانع
کننده اي بدهد و سوال براي بررسي بيشتر به صحن مجلس ارجاع شد.
وي با بيان اينکه وزير اقتصاد بايد با حضور در صحن مجلس به سواالت
بنده پاسخ دهد ،افزود :متاسفانه بانک مرکزي هيچ نظارتي بر موسسات
مالي -اعتباري ندارد و مردم سرمايه هاي زندگي خود را به اين موسسات
دادند اما تکليف اين سپرده ها مشخص نيست .نايب رئيس کميسيون
شوراها و سياست داخلي مجلس تصريح کرد :سوال ما از کرباسيان وزير
اقتصاد اين است که چطور بانک مرکزي يک خطاي کوچک در بانک ها
را رصد مي کند و متوجه مي شود اما از ميلياردها پول سپرده گذاران
موسسات مالي -اعتباري بي خبر است؟ گفتني است کارت زرد به معناي
نارضايتي مجلس از عملکرد يک وزير است و چنانچه يک وزير سه بار
کارت زرد دريافت کند ،در معرض استيضاح قرار مي گيرد.

آگهي مناقصه عمومي
( نوبت اول )

دهياري روستاي خور در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به شركتها و پيمانكاران
واجد الشرايط ( رتبه  5راه و باند ) واگذار نمايد.
رديف

نام پروژه

اعتبار پروژه ( ريال )

مبلغ تضمين سپرده ( ريال)

1

پروژه رگالژ و تسطيح و آسفالت به صورت دستي

2/000/000/000

100/000/000

 -1هزينه درج آگهي مناقصه در دو نوبت آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -2متقاضيان محترم جهت دريافت اسناد مناقصه به همراه كارت ملي شناسايي  ،معرفينامه معتبر
و فيش واريزي به مبلغ  500/000ريال به حساب  0105115723007نزد بانك ملي شعبه خور به دفتر
دهياري واقع در خيابان شهداء ،ساختمان دهياري روستاي خور مراجعه نمايند.
 -3آدرس  :روستاي خور -خ شهداء – ساختمان دهياري /شماره تماس026 -44653737 :
 -4دريافت اسناد مناقصه  :از تاريخ  96/9/18لغايت 96/9/25

تاريخ انتشار نوبت اول 96/9/11
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/9/18

دهياري خور

فراخوان

نوبت اول

شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي جهت انجام
پروژه خريد  ،حمل ،نصب  ،راه اندازي  ،كالپيراسيون و انجام خدمات تعمير و پشتيباني  1708عدد كنتور هوشمند
الكترومغناطيسي ديزلي در شهرستانهاي ايرانشهر  ،خاش ،زاهدان ،ميرجاوه و سراوان با مشخصات ذيل اقدام
نمايد.
موضوع پروژه  :خريد ،حمل ،نصب  ،راه اندازي،كالپيراسيون و انجام خدمات تعمير و پشتيباني  1708عدد كنتور
هوشمند الكترومغناطيسي ديزلي در شهرستانهاي ايرانشهر ،خاش ،زاهدان ،ميرجاوه و سراوان
مدت اجراي كار 24 :ماه شمسي
كارفرما  :شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان
نظارت :معاونت حفاظت و بهره برداري شركت
محل اجراي كار :ايرانشهر ،خاش ،زاهدان،ميرجاوه و سراوان
مبلغ تضمين شركت در مناقصه  ( 2500000000دو ميليارد و پانصد ميليون) ريال
تامين مالي پروژه از محل اعتبارات دولتي ( وجه رايج) يا اوراق مشاركت و يا اسناد خزانه ميباشد.
بدينوسيله از كليه شركتهاي واجد الشرايط داراي تاييديه وزارت نيرو و يا شركت مديريت منابع آب ايران داوطلب
شركت در مناقصه دعوت ميشود جهت خريد اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي به مدت  5روز كاري به سامانه
ستاد ايران به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمايند كليه مراحل انجام مناقصه ازطريق سامانه مذكور ارسال
فيزيكي اسناد مناقصه به طور همزمان صورت خواهد پذيرفت

رئيس دفتر مقام معظم رهبري از نامه رئيس سازمان «سيا» به قاسم سليماني
و بيتوجهي وي به اين نامه خبر داد .به گزارش فارس از مشهد ،حجتاالسالم
والمسلمين محمد محمديگلپايگاني در آيين تجليل از ممتازان آموزشي
و پژوهشي حوزه علميه خراسان گفت :شرايط امروز با ديروز تفاوتهاي
بسياري دارد؛ هر ساعت ميليونها دالر براي کوبيدن اسالم در رسانههاي
عمومي ،نشريات و گروههاي مختلف هزينه ميشود و سعي در ايجاد شبهه
و القاي آن به نسل جوان دارند .وي با تاکيد بر اينکه حرف جمهوري اسالمي
در جهان رسا و بلند است ،گفت :همين اواخر زماني که قاسم سليماني در
بوکمال بود ،رئيس سازمان سيا به وسيله يکي از رابطان خود در منطقه،
نامهاي براي سردار سليماني فرستاد اما ايشان گفت «نامه تو را نميگيرم
و نمي خوانم و اصال با اين افراد صحبتي ندارم ».اينها چه کساني هستند
که با استکبار اينگونه برخورد ميکنند؟ وي ادامه داد :امثال قاسم سليماني،
محصول و تربيتشده انقالب اسالمي هستند؛ اوست که به رهبري نامه
مينويسد و ميگويد« :فرزند و سرباز شما ،قاسم سليماني».
***

اين تأکيد آقاست

عدالت نيست مدير  17ميليون و كارگريك يا دوميليون تومان حقوق بگيرد

شهرداري سيرجان در نظر دارد در راستاي بند  1مصوبه شماره  1773شوراي اسالمي شهر سيرجان نسبت به فروش  9قطعه زمين مسكوني از پالك
ثبتي  2310اصلي واقع در اراضي فاز دو ملك زاده با قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي دعوت
بعمل مي آيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط تجديد مزايده :
 -1قيمت پايه قطعات و سپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه
شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر باشد به شرح جدول ذيل برآورد شده است.

شركت سهامي آب منطقه اي
سيستان و بلوچستان

رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت :بهائيان براي
ضربه زدن به اسالم و انسانيت وارد ميدان شدهاند.به گزارش
تاهلل محمد يزدي در همايش حاميان
خبرگزاري فارس از قم آي 
منجي با اشاره به تالشهايي که براي مکتبسازي دروغين
انجام شد بيان کرد :امروزه عدهاي نگران حقوق بهائيان هستند
ولي اگر به تاريخ آنها بنگرند و کارهاي آنها را از نزديک ببينند
مثل تالشي که در کشف الحيل انجام شد ،مشاهده ميکنند
که اين گروه براي ضربه زدن به اسالم و انسانيت وارد ميدان
شدهاند تا انسان را از مسير درست خود منحرف کنند .يعني
ميتوان تصور کرد گروهي که براي نابودي و انحراف انسان
تالش ميکند بايد براي او حقوقي نيز در نظر گرفت؟وي گفت:
يکي از آسيبهاي عرصه مهدويت ،نگاه تنزلي به بحث انتظار
و مهدويت است؛ امام زمان(عج) بر ما نظر لطف دارد ولي اکثر
مردم از ايشان تنها ماديات را تقاضا ميکنند و به فکر مباحث
اخروي نيستند در حالي که امام زمان (عج) آمده است که بشريت
را در آخراالمر به سعادت و آخرت نيک رهنمون سازند.يزدي

آي تاهلل موحدي کرماني:

آگهي تجديد مزايده

رديف

اينکه طلبه در چارچوب هيچ حزب و جناحي نمي گنجد ،محور و شاخص اصلي انقالبي
بودن را مواضع مقام معظم رهبري دانست و گفت :طلبه انقالبي نبايد وقت خود را صرف
دعواهاي جناحي کند ،بلکه بايد در چارچوب رسالت طلبگي ،کساني که حرف هاي مستند
و منطقي مي زنند را تاييد و افرادي هم که حرف هاي غير مستند مي زنند را تکذيب کند.
امام جمعه موقت تهران با بيان اينکه وظيفه اصلي يک روحاني و طلبه همراهي با انقالب
و رهبري است و نبايد نسبت به انقالب بي تفاوت باشد ،افزود :هر روحاني که بگويد کاري
به  22بهمن ،روز قدس ،انتخابات و  ...ندارم ،انقالبي نيست.وي بيتفاوتي روحانيت را از
مهمترين خطرات پيش روي حوزه انقالبي دانست و گفت :يک روحاني انقالبي نبايد نسبت
به نظام بي تفاوت باشد و بگويد نه من طرفدار انقالب و نظام و نه عليه نظام هستم ،بلکه
روحاني انقالبي در جايي که حق و باطل روشن است ،بايد حامي حق باشد و بي طرفي در
اين عرصه گناه بزرگي است.

اخبار برگزيده »

سازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري سمنان در نظر دارد براساس

مصوبه مورخ  96/7/11هيات مديره متبوع راه اندازي اداره و مديريت فرهنگسراي

اميد خانواده را در آدرس ميدان كوثر-بلوار غربي معلم-نرسيده به ميدان شهيد

همتي به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند

جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد فراخوان به آدرس سمنان ميدان
امام رضا -بلوار قدس نرسيده به ميدان عدالت سازمان فرهنگي ،اجتماعي و

ورزشي شهرداري سمنان ،واحد حقوقي مراجعه نمايند.

مهلت شركت در فراخوان :پايان وقت اداري 96/9/28

تاريخ انتشار96/9/11:
خ ش 96/9/11

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري سمنان

