» خبر

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نهم:

اروپا با شهامت مقابل آمريکا بايستد
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهم تاکيد
کرد :اروپا با شهامت مقابل آمريکا بايستد.
حجتاالسالم حسين سبحانينيا در گفتگو با ايسنا با تاکيد بر
اينکه اروپاييها ميتوانند خود را از زير سلطه و فشارهاي آمريکا
خارج کنند ،گفت :اروپاييها بايد به منافع ملي خود توجه کنند
و فارغ از روابط تجاري که در دنياي سرماي ه داري اثرگذار است،
شهامت داشته باشند مقابل آمريکا بايستند و همکاري کنند ،ما
هم استقبال ميکنيم.وي افزود :با توجه به خروج آمريکا از برجام،
اکنون کشورهاي اروپايي طرف مقابل ايران هستند و مباحث با
اينها ادامه دارد بايد بررسي شود که آيا ادامه کار با اروپاييها مي
تواند همان اهداف واقعي برجام را تامين کند يا خبر؟اين نماينده
پيشين مجلس همچنين بيان کرد :در حال حاضر هم وزير امور
خارجه کشورمان پيگير اين موضوع است و نشستهايي را با مقامات
کشورهاي چين ،روسيه وسه کشور اروپايي و موگريني داشته است.
ما بايد به دنبال اين باشيم که اروپا تعهد ضمانت آوري دهد که
خواستهها يا مطالبات ما را در برجام تامين ميکند.

»

عضو هيئت رئيسه خبرگان گفت :گشايش اقتصادي با اميد به خارج حاصل
نمي شود.آيت اهلل عباس کعبي در گفتگو با رسا ،با اشاره به خروج آمريکا از برجام
گفت :خير در آن چيزي است که اتفاق افتاده و اين خيريت در چند بعد است.
وي افزود :خروج آمريکا از برجام چهره مکار ،شيطاني ،کينه توز و دروغين آمريکا
را بيشتر براي ملت ايران آشکار کرد و از مصاديق خير است چون سبب انسجام و
وحدت کلمه ملت ايران در برابر آمريکا به عنوان شيطان بزرگ شده است.عضو جامعه
مدرسين حوزه علميه قم با بيان اين که اعتبار بين المللي آمريکا با نقض آشکار حقوق
بين الملل در جهان از بين رفته است ،اظهار داشت :همچنين بطالن ديپلماسي
سازش و حقانيت ديپلماسي مقاومت و انقالبي در برابر آمريکا و اروپا بيشتر آشکار
شد.وي ادامه داد :با اقدام آمريکا معلوم شد که گشايش اقتصادي از طريق اميد داشتن

به خارج و پيمانهايي نظير برجام نه تنها حاصل نمي شود بلکه مصالح ملت بر باد
مي رود ،تنها راه گشايش اقتصادي استحکام درون زا ،داخلي و تکيه بر اقتصاد مقاومتي
و مقاومت اقتصادي است.کعبي با تأکيد بر اين که ملت ايران در مبارزه اقتصادي و
جنگ اقتصادي و رواني آمريکا و دشمنان مصمم تر شده است ،ابراز داشت :همانگونه
که رهبر انقالب فرمودند غلط احمقانه و ناشيانه ترامپ به ضرر خود آمريکا تمام
مي شود و ملت ايران عزت و سربلندي خود را به پاي قلدري و خيره سري آمريکايي ها
به تاراج نمي دهد.وي عنوان کرد :برجام يک تعهد دو طرفه بوده که يک طرف آن
ايران و طرف ديگر  5+1هستند ،ايران به همه تعهدات خود عمل کرده اما  5+1به
هيچکدام از تعهدات خود عمل نکرده است ،نبايد اينگونه تحليل شود که آمريکا
مزاحم بوده و از بين رفته و حاال  5عضو ديگر باقي مانده اند.

سياسي

آيت اهلل مصباح يزدي:

رئيس مؤسسه امام خميني(ره) با تأکيد بر پايبند بودن
انسان به لوازم ايمان گفت :براي رسيدن به سعادت دنيا
و آخرت بايد با هواي نفس ،حب دنيا و شيطان مبارزه
کرد.به گزارش رسا ،آيتاهلل محمدتقي مصباح يزدي
در جلسه درس اخالق خود با بيان اين که انسان ها
گرايش فطري به خوب بودن و انجام کار خوب دارند،
گفت :اين ميل فطري حتي براي کساني که اعتقاد به
خدا ندارند وجود دارد.وي با اشاره به مفهوم و مالک
تشخيص خوب و بد افزود :امروز هنوز يکي از مباحث
ريشه اي در دانشگاه ها و محافل علمي همين موضوع
است ،گاهي تعبير به کار ارزشمند مي شود و بايد ديد
که مالک ارزشمند بودن چيست ،در هر مقطعي از
مقاطع علمي و فلسفي بزرگان و صاحب نظراني درباره
اين موضوع بحث کرده اند.عضو جامعه مدرسين حوزه
علميه قم اظهار داشت :برخي مي گويند کار خوب
اين است که عقل آن را تأييد کند يا سبب آرامش
براي انسان شود ،بعدها برخي فالسفه بيان کردند

دبيرکل حزب اراده ملت گفت :دولت ترميم تيم اقتصادي خود را
در اولويت قرار دهد.احمد حکيميپور در گفتگو با ايسنا در پاسخ به
اين پرسش که کارنامه دولت دوازدهم را از ابتداي فعاليت تاکنون
چگونه ميبينيد ،اظهار کرد :دولت تالش ميکند وعدههايي که به
مردم داده است مخصوصا در بخش اقتصادي و وضعيتي که براي
طبقات فرودست وجود داشته عملي کند اما با توجه به شرايط
پيش آمده و بعد از خروج آمريکا از برجام و وضعيت دالر در بازار
هر چند دولت تالش کرده که اوضاع را کنترل کند اما هنوز از
وضعيت مطلوب عقب است.وي افزود :دولت اگر ميخواهد تيم
اقتصادي خود را ترميم کند خوب است که اين کار را به زودي
انجام بدهد چرا که تاکنون تيم اقتصادي دولت دوازدهم نتوانسته
نمره خوبي دريافت کند و بنابراين همانطور که چندي پيش نيز
زمزمههايي مبني بر ترميم و اصالحات در کابينه مطرح شده بود
اگر دولت به چنين کاري اهتمام دارد بايد اولويت خود را در اين
زمينه در تيم اقتصادياش قرار دهد.

که نيت فاعل نيز در خوبي و بدي کار دخالت دارد
و مالک تشخيص آن عقل است.وي با اشاره به نظر
اسالم در مالک ارزش کار انسان ادامه داد :متأسفانه
مسلمانان در اين جهات کمي تنبلي کردند ،نه تنها
در فلسفه اخالق بلکه در علم اخالق هم تنبلي شده
است ،کتاب هاي بسياري در زمينه فقه و علوم ديگر
در حوزه منتشر مي شود اما شايد اين اهتمام نسبت
به علم اخالق وجود ندارد.مصباح يزدي ابراز داشت:
گاهي برخي سياستمداران و صاحب نظران به داليلي
متوسل مي شوند که خيلي قابل قبول نيست و بعضا
کامال با يکديگر تضاد دارند ،در اين ميان بايد مالکي
وجود داشته باشد که انسان تشخيص دهد ،گاهي
اختالف نظرها و سليقه ها سبب اختالف بين گروه ها
و طبقات مردم شده و منشأ فساد در جامعه مي شود.
وي عنوان کرد :در دوران بعد از انقالب هر فصلي مسئله
جديدي وجود داشته که متصديان اختالف داشتند که
گاهي يکديگر را تخطئه مي کردند که اگر مالک قوي

ت االسالم
رهبر انقالب درگذشت حج 
طباطبايي را تسليت گفتند

وجود داشته باشد مي توان راه درست را پيش گرفت،
امروزه نيز وسائل تبليغاتي افکار مختلفي به انسان القا
مي کند که بسياري از آن ها مغالطه است اما تشخيص
آن کار هرکسي نيست.رئيس مؤسسه امام خميني(ره)
خاطرنشان کرد :نظر اسالم براي مالک خوبي کار اين
است که سبب سعادت حقيقي انسان شود و سعادت
حقيقي انسان سعادت ابدي است ،مالک ارزش کاري

است که انسان را به سعادت نزديک کند و اگر کاري
سبب دوري از سعادت شود مطلوب نيست.وي اضافه
کرد :کار ارزشمند بايد حسن فعلي و فاعلي داشته باشد،
نيت انسان در کار ارزشمند بايد قرب و اطاعات الهي
باشد و اين در صورتي ميسر مي شود که انسان ايمان
داشته باشد ،روح کارهاي ارزشمند و خوب ايمان به
خداوند متعال است.

رئيس دانشگاه مذاهب اسالمي:

انتقال سفارت آمريکا به بيت المقدس ،دهن کجي به مسلمانان بود

رئيس دانشگاه مذاهب اسالمي گفت :انتقال سفارت آمريکا به
بيت المقدس دهن کجي به مسلمانان بود.به گزارش خبرگزاري
«حوزه» از تهران ،حجت االسالم والمسلمين محمدحسين مختاري،
ضمن محکوميت انتقال سفارت آمريکا به بيت المقدس و جنايات
وحشيانه و ضد بشري صهيونيست ها در کشتار مردم بي گناه و بي دفاع
فلسطين ،از سکوت مدعيان دروغين حقوق بشر و کشورهاي مرتجع
اسالمي و عربي در قبال اين اتفاقات انتقاد کرد.وي با اشاره به اين که
آنچه در روزهاي اخير توسط رژيم غاصب ،جنايتکار و کودک کش
صهيونيستي رخ داد ،قلوب همه مسلمين جهان را جريحه دار
ساخت ،گفت :البته از يک رژيم منحوس ،ظالم و نامشروع چنين
حوادث و رويدادهاي ضد انساني و ضد حقوق بشري دور از انتظار
نيست.مختاري افزود :متاسفانه با اين که دهها تن از مردم مسلمان،
کودک و پير ،زن و مرد توسط رژيم غاصب به خاک و خون کشيده
شدند اما طرفداران و مدعيان حقوق بشر سکوت کردند و جاي
تعجب و تاسف دارد که چگونه نسبت به اين فاجعه انساني که اتفاق
افتاد بي تفاوت ماندند.رئيس دانشگاه مذاهب اسالمي سکوت حکام
کشورهاي اسالمي و عرب منطقه در برابر اين جنايات را خيانت
در حق مسلمانان و مردم فلسطين عنوان کرد و بيان داشت:
حکام کشورهاي اسالمي منطقه جوري نسبت به اين قضيه مهم و

رئيس کميته هستهاي مجلس شوراي اسالمي خبر داد:

ضرب االجل يک ماهه مجلس به دولت
درباره مذاکره هستهاي با اروپا
رئيس کميته هستهاي مجلس آخرين اخبار از طرح مجلس براي الزام
دولت به غنيسازي  ۱۹۰هزار سو اورانيوم را تشريح کرد.حجتاالسالم
مجتبي ذوالنور در گفتگو با تسنيم با اشاره به آخرين اخبار از طرح
مجلس براي الحاق يک ماده به قانون اقدام متقابل ايران در برجام،
گفت :براساس اين طرح دو فوريتي که به امضاي بيش از  70تن از
نمايندگان مجلس رسيده ،از دولت خواسته شده که اگر نتوانست در
مدت حداکثر يک ماه تضمينهاي الزم را از اروپاييها در قبال برجام
اخذ کند ،ميبايست اقدامات الزم جهت افزايش ظرفيت غنيسازي
اورانيوم به  190هزار سو را انجام دهد و در مجموع فعاليتهاي هستهاي
مانند قبل از سر گرفته شود.وي با تأکيد بر اينکه از هيئترئيسه
درخواست داريم تا اين طرح را در اولويت بررسي در صحن پارلمان
قرار دهد ،اظهار داشت :در حال حاضر  15طرح با اولويت در دستور
کار هيئترئيسه مجلس قرار دارد و آن طور که هيئترئيسه به بنده
اعالم کرده ،اين طرح در روز سهشنبه هفته جاري در دستور کار
جلسه علني پارلمان قرار ميگيرد.

فاجعه بار که دل هر انساني را به درد مي آورد ،سکوت اختيار کردند
که انگار هيچ حادثه اي رخ نداده و يادشان رفته است که اين مردم
مظلوم براي دفاع از حيات ملي و ديني خودشان قيام کردند و حق
دفاع از قلمرو سرزميني خودشان را دارند و در برابر صهيونيست هاي
غارتگر و متجاوز ايستادند و مطالبه بازگشت به سرزمين خود را
دارند.استاد حوزه و دانشگاه خطاب به حکام کشورهاي اسالمي
تصريح کرد :چه جرم و خيانت و جنايتي باالتر از اين اعمال ضد
انساني که در روزهاي اخير از رژيم منحوس و کودک کش مشاهده
کرديم .پس چرا در برابر آن بي تفاوت هستيد؟ اين اقدام شما نشان
مي دهد که در اين جنايت با رژيم صهيونيستي شريک هستند و
در راستاي تامين منافع استکبار جهاني و صهيونيسم بين الملل
حرکت مي کنند و از مسير کتاب و سنت و قوانين مسلم اسالمي
عدول کرده اند و با ناديده گرفتن آيات جهاد و دفاع از مظلومين
و محرومين که در قرآن به صراحت آمده و ايستادگي در برابر
ظالمان نشان دادند که اعتقادي به اين مباني ديني و اسالمي ندارند.
مختاري ياد آور شد :البته اتفاقات اخير براي مردم مسلمان و مقاوم
فلسطين يک پيروزي است و نصرت نزديک فلسطينيان را نويد
مي دهد و نشان از سقوط و اضمحالل پايه هاي حاکميت تجاوز
و غارت و اشغالگري است که به لطف الهي پرچم اسالم ،آزادي و

الاله اال اهلل به زودي در سرزمين هاي اشغالي به اهتزاز درخواهد
آمد.وي همچنين با محکوميت انتقال سفارت آمريکاي جنايتکار به
بيت المقدس آن را بي اعتنايي به حقوق حقه مردم فلسطين و دهن کجي
به مسلمانان و تجاوز به حقوق مسلّم فلسطينيان و خالف مقررات
و موازين بين المللي و شوراي امنيت و برخالف اخالق و رفتارهاي
انساني عنوان کرد.رئيس دانشگاه مذاهب اسالمي با اشاره به اين که
مردم فلسطين حق بازگشت به سرزمين خود را دارند ،گفت :حق
آزادي و احترام به حقوق ملي و سرزميني يکي از مطالبات جدي
مردم فلسطين و يک امر ّبين است و لذا انتقال سفارت آمريکا به
بيت المقدس خالف موازين و مقررات بين المللي است که توسط
مدعيان حقوق بشر در کشورهاي غربي ناديده گرفته شد و سکوت
آنها جنايت بزرگتري است ،زيرا همراهي با ظالمان در واقع تاييد،
تهييج و تشويق رفتارهاي ظالمانه آنهاست.وي خاطرنشان کرد:
البته ملت مسلمان و انقالبي ايران بيش از پيش هوشيارانه آنچه
در فلسطين اتفاق مي افتد را تحت نظر دارند و جبهه مقاومت
بيش از پيش تقويت خواهد شد و مردان مجاهد ،مبارز و آگاه در
اقصي نقاط جهان بيدار هستند و آنچه در سرزمين هاي اشغالي
اتفاق مي افتد را رصد مي کنند و مسلما انتقام خون مردم مظلوم
فلسطين را خواهند گرفت.

آگهي فراخوان پيمانکار خدمات فضاي سبز
مرحله دوم نوبت اول

با صدور اطالعي هاي؛

شهرداري کبودرآهنگ در نظردارد کليه عمليات مربوط به خدمات فضاي سبز شهر کبودرآهنگ را به شرح ذيل به پيمانکاران واجد شرايط داراي مجوز از اداره کار و امور اجتماعي واگذار نمايد ،لذا از
شرکتهاي پيمانكاري واجد شرايط دعوت به عمل ميآيد جهت شرکت در مناقصه مشروحه ذيل و خريد اسناد از روز يکشنبه مورخ  97/02/30لغايت روز دوشنبه مورخ  97/03/21به واحد امور مالي
شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط مناقصه :
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سرقت اسناد و مدارک دفتر حقوقي
رياستجمهوري در الهه تکذيب شد
مرکز حقوقي بينالمللي رياستجمهوري در اطالعيهاي سرقت اسناد و
مدارک محرمانه دفتر حقوقي رياست جمهوري در الهه هلند را تکذيب
کرد.به گزارش خبرگزاري مهر ،سرقت اسناد و مدارک محرمانه دفتر
حقوقي رياست جمهوري در الهه هلند از سوي مرکز حقوق بين المللي
رياست جمهوري تکذيب شد.در اطالعيه مرکز حقوقي بين المللي رياست
جمهوري آمده است :در بامداد چهارشنبه  ۲۸ارديبهشت  ۱۳۹۷بخشي
از ساختمان اجاري محل استقرار شعبه الهه ،مورد سرقت قرار گرفته
و مقداري وجوه نقد (کمي بيش از صد هزار يورو) که براي امور جاري
شعبه مورد استفاده بوده ،به سرقت رفته است اما سارق يا سارقين کار
را ناتمام رها کرده و با بهجا گذاشتن مقداري از وسايل خود و مقداري از
وجوه سرقتي ،محل را ترک کرد ه اند.اين اطالعيه مي افزايد :مسئولين
شعبه بالفاصله پس از اطالع مراتب را به پليس گزارش کردند و مأموران
پليس هم در محل حضور يافتند و با بررسي تخصصي و فني محل و آثار
بهجامانده از سارقين ،گزارشهاي الزم را تهيه نمودند و نتيجه را اعالم
خواهند نمود .ضمناً همزمان سفارت جمهوري اسالمي ايران در الهه نيز
در جريان قرار گرفته و اقدامات الزم را انجام دادند و اوضاع تحت کنترل
است.در اين اطالعيه تاکيد شده ،به موجب بررسي هايي که تاکنون انجام
گرفته ،بخش بايگاني و اسناد و مدارک شعبه و نيز رايانههاي آن مورد
سرقت و دستبرد قرار نگرفته است و اخباري که در بعضي سايتها در
اين زمينه منتشر شده ،مطابق با واقع نيست.

3

خبر »

براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت بايد با هواي نفس
حب دنيا و شيطان مبارزه کرد

دولت ترميم تيم اقتصادي خود را
در اولويت قرار دهد

رديف

موضوع مناقصه

آدرس محل اجراي پروژه

مدت زمان اجرا

تاريخ شروع كار

برآورد اوليه پيمان

مبلغ سپرده شركت در مناقصه

1

کليه امور خدمات فضاي سبز سطح شهر

کل محدوده شهري كبودرآهنگ

پنج ماه كاري

97/4/1

2.360.000.000

200.000.000

 - 2اسناد مناقصه از تاريخ  1397/02/30لغايت پايان وقت اداري  1397/03/21در واحد امور مالي شهرداري کبودرآهنگ بفروش مي رسد.
 –3آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري کبودرآهنگ ساعت  14روز دوشنبه مورخ  1397/03/21مي باشد.
 -4سپرده شرکت در مناقصه مندرج در جدول فوق ميبايست به يكي از صورت هاي ذيل به شهرداري ارائه گردد.
الف  :واريز نقد به حساب  0108776433004نزد بانك ملي بنام سپرده شهرداري كبودرآهنگ .ب  :ضمانتنامه بانكي به نفع شهرداري كبودرآهنگ با اعتبارحداقل  3ماه .ج  :اسناد خزانه.
 –5کليه هزينه هاي برگزاري تشريفات قانوني مناقصه بعهده برنده ميباشد.
 -6ارائه آناليز قيمت پيشنهادي براي هر يک از موضوعات مناقصه با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه الزامي است.
 -7درصورتيكه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
–8برنده دوم و سوم درصورتي اعالم ميشوند كه تفاوت مبلغ پيشنهادي آنها با نفر قبل كمتر از مبلغ تضمين باشد .
–9جلسه کميسيون معامالت راس ساعت  10صبح روز چهار شنبه مورخ 1397/03/23در سالن جلسات شهرداري برگزارخواهد شد  .متقاضيان درصورت تمايل براي شرکت درجلسه بازگشايي پاکات ميتوانند
درساعت مقرر در شهرداري حضور يابند .ارائه معرفي نامه از شركت ،اصل شناسنامه وكارت ملي و كپي آنها جهت حضور در جلسه الزامي است.
10ـ شهرداري در قبول يا رد هريك از پيشنهادات مختاراست.
 -11به پيشنهادات مبهم  ،مخدوش و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -12برنده مناقصه بايد ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعالم برنده نسبت به تنظيم و عقد پيمان و ارائه ضمانتنامه بانکي يا اسناد خزانه به ميزان  %10کل مبلغ قرارداد به منظور حسن اجراي تعهدات اقدام
نمايد .در غيراين صورت سپرده وي ضبط و با برنده دوم قرارداد انعقاد خواهد شد.
 -13به قرارداد منعقده پيش پرداخت تعلق نمي گيرد .
 -14ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
 –15جهت خريد اسناد مناقصه و اطالع بيشتر با شماره  08135227570تماس يا به آدرس استان همدان شهر کبودرآهنگ بلوار بعثت ساختمان مرکزي شهرداري کبودرآهنگ واحد امور مالي شهرداري
مراجعه فرماييد.
 -16نوبت دوم اين آگهي روز دوشنبه مورخ  1397/03/07در صفحه استاني روزنامه همشهري چاپ خواهد گرديد.
تاريخ انتشار97/2/30 :
خ ش97/2/30 :

روابط عمومي شهرداري کبودرآهنگ

رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي درگذشت خطيب و معلّم اخالقي
حجتاالسالم حاج سيدمهدي طباطبايي را تسليت گفتند.
به گزارش گروه سياسي خبرگزاري تسنيم رهبر معظم انقالب اسالمي
در پيامي درگذشت خطيب و معلّم اخالقي حجتاالسالم حاج
سيدمهدي طباطبايي را تسليت گفتند.
متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسم هّ
الل الرحمن الرحيم
درگذشت خطيب و معلّم اخالقي جناب حجتاالسالم آقاي حاج
سيدمهدي طباطبايي رحمةاللهّعليه را به خاندان گرامي و اخوان
مکرم و همه بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ايشان تسليت
ّ
عرض ميکنم.
آن سيد بزرگوار در دهها سال از زندگي خويش تالش ديني مغتنمي
در ارشاد معنوي و اخالقي مؤمنين با بهرهگيري از جايگاه منبر و
محراب برعهده گرفته بودند و در عرصههاي انقالب نيز با حضور در
مجلس شوراي اسالمي در برههاي از زمان ،به اين وظيفه خطير
اشتغال داشتند .از خداوند متعال شمول رحمت و مغفرتش را براي
آن مرحوم و صبر و تسلاّ براي بازماندگان مسئلت ميکنم.
سیّ دعلی خامنهای
 ۲۹اردیبهشت ۱۳۹۷

رئيس مجلس درگذشت حجت االسالم
طباطبايي را تسليت گفت
رئيس مجلس شوراي اسالمي با صدور پيامي درگذشت حجت االسالم و
المسلمين سيدمهدي طباطبايي را تسليت گفت.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما علي الريجاني با صدور پيامي درگذشت
خطيب توانمند و استاد برجسته اخالق حجت االسالم و المسلمين سيدمهدي
طباطبايي را تسليت گفت.
متن پيام به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
انا هلل و انا اليه راجعون
درگذشت خطيب توانمند و استاد برجسته اخالق حجت االسالم و المسلمين
سيدمهدي طباطبايي موجب تاسف و تاثر گرديد.
اين روحاني بزرگوار از شاگردان قديمي حضرت امام (ره) و از مبارزان
دوران ستمشاهي و عالمي وارسته و چهره متعهد و دلسوز براي نظام و
کشور بود.
ايشان عالوه بر تالش در جهت گسترش علوم اسالمي و معارف اخالقي ،در
ادوار مجلس شوراي اسالمي به عنوان نماينده خدمات فراواني به کشور و
مردم عرضه داشتند.
اينجانب ضمن تسليت فقدان اين عالم گرانقدر به حوزه هاي علميه و روحانيت
محترم ،دوستداران و بيت مکرم ،براي ايشان رحمت و علو درجات و براي
بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت ميکنم.

روحاني رحلت حجت االسالم
سيد مهدي طباطبايي را تسليت گفت

رئيس جمهور در پيامي با تسليت درگذشت حجت االسالم والمسلمين
سيد مهدي طباطبايي عالم وارسته و استاد برجسته اخالق ،از درگاه
خداوند منان براي آن مرحوم ،علو درجات و همجواري با ائمه اطهار(ع)
و براي عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما متن پيام تسليت روحاني به اين
شرح است:
رحلت عالم وارسته و استاد برجسته اخالق ،حضرت حجت االسالم
والمسلمين سيد مهدي طباطبايي در اولين روز ماه رحمت و غفران،
موجب اندوه فراوان شد.
اين روحاني با تقوا و مردمي ،مروج حقيقي سيره اهل بيت(ع) ،همراه
و دانش آموخته مکتب امام خميني(ره) و از پيشگامان مبارزه با نظام
ستم شاهي بود.
آن مرحوم در مسير پيروزي و تثبيت انقالب و ارزش هاي اسالمي
مجاهدت فراوان کرد و همواره عالمي عامل و خدمتگزاري صديق بود
که با مشي اعتدالي ،واقع بيني ،دور انديشي و ابراز شجاعانه نظرات
خود ،مورد اعتماد مردم قرار گرفت.
اينجانب اين ضايعه بزرگ را محضر مقام معظم رهبري ،علما و
فضالي حوزه هاي علميه ،شاگردان و دوستداران و به ويژه بيت
شريف آن مرحوم تسليت ميگويم و از درگاه خداوند منان براي وي،
علو درجات و همجواري با ائمه اطهار(ع) و براي عموم بازماندگان
صبر و اجر مسئلت دارم.

آگهي مزايده عمومي

آگهي مناقصه دهياري سعيدآباد
نوبت اول

دهياري سعيدآباد در نظر دارد به استناد بودجه سال  97خود نسبت به برگزاري و انجام تشريفات قانوني

مناقصات پروژههاي عمراني به شرح ذيل اقدام نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد

مناقصه يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به دهياري مراجعه يا با شماره تلفن  02644683645و

يا  02644683006تماس حاصل نمايند .ضمنا هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.

برندگان اول ،دوم ،سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد

شد .دهياري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار خواهد بود .ساير اطالعات و جزئيات مربوط به
معامالت ذيل در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
عنوان پروژه

اعتبار (ريال)

 %5سپرده شركت در مناقصه (ريال)

رتبه مورد نياز

رشته

زيرسازي ،جدولگذاري و آسفالت
خيابانهاي سطح روستا

4/500/000/000

225/000/000

5

راه و باند

خ ش97/2/30 :

گشايش اقتصادي
با اميد به خارج
حاصل نمي شود

يك شنبه  30ارديبهشت 1397
 4رمضان  20-1439مي - 2018سال سي و سوم-شماره 9220

حکيم يپور:

تاريخ انتشار97/2/30 :

آيت اهلل کعبي:

محمد فرهنگ فالح  -دهيار سعيدآباد

مركز آموزش كشاورزي و منابع طبيعي رسول اكرم(ص) دامغان در نظر دارد اموال اسقاطي
تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در سامانه تداركات الكترونيكي
دولت "ستاد" ( )Setadiran.irو با شماره مزايده  100973277000002به صورت الكترونيك به
فروش برساند.
مهلت دريافت اسناد :تاريخ  1397/03/08ساعت  10صبح
تاريخ بازديد :از  1397/02/30لغايت  1397/03/08از ساعت  8الي 15
مهلت ارسال پيشنهاد :تاريخ  1397/03/09ساعت  8صبح
تاريخ بازگشايي 1397/03/09 :ساعت 11
براي دريافت اطالعات بيشتر به آدرس :دامغان  -كيلومتر  10جاده چشمهعلي  -مركز آموزش
كشاورزي و منابع طبيعي رسول اكرم(ص) دامغان مراجعه و يا با شماره تلفن  09124314721آقاي
قاسمي تماس حاصل فرماييد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس  41934دفتر
ثبتنام 88969737 :و 85193768
تاريخ انتشار97/2/30 :
خ ش97/2/30 :

مركز آموزش كشاورزي و منابع طبيعي رسول اكرم(ص) دامغان

