ظريف:

شايد امسال اعزام
حج داشته باشيم

2

وزير امورخارجه ابراز اميدواري کرد که با تالشهاي سازمان حج و زيارت شايد امسال بتوان
حج را برگزار کرد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري تسنيم محمدجواد ظريف در
حاشيه جلسه هيئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران با بيان اينکه در سال  95بيش از
 84هيئت سياسي و هيئتهاي اقتصادي متعددي به ايران سفر کردند ،ادامه داد :مهمترين
مسئله در سياست خارجي اجراي برجام بود و براي اجراي دقيق آن برجام زمان زيادي را
صرف کرديم ،چون بدعهدي آمريکا براي ما قابل پيشبيني بود.وزير امور خارجه با بيان
اينکه براي اجراي برجام به آمريکا فشار آوردهايم ،افزود 9 :ماه طول کشيد تا آمريکا را
مجبور کرديم دستور فروش هواپيما به ايران را صادر کند.ظريف با تاکيد براينکه  9ماه
زمان صرف شد تا مشکل بيمه حل شود ،اظهار داشت :در حوزه نفت هم نه تنها سهم
خود را گرفتيم بلکه قيمت نفت را هم حفظ کرديم و اکنون  2ميليون و  800هزار بشکه

سياسي
» خبر

آي تاهلل اعرافي:

نظام بايد بر اساس پايه فکري
توليد حوزه اداره شود

مدير حوزههاي علميه گفت :نظام بايد بر اساس پايه فکري توليد حوزه اداره شود.به
گزارش خبرگزاري فارس از قم ،آيت اهلل عليرضا اعرافي در همايش «حوزه علميه و
آرمانهاي امام(ره) و مقام معظم رهبري» اظهار کرد :اينکه رهبري فرمودند حوزه
بايد انقالبي بماند به اين معنا است که به همه اهداف انقالب نرسيده و حوزه بايد
در اين مسير گام بردارد.وي گفت :ما بايد مولد انديشه و فکر انقالبي باشيم تا
قدم به قدم به اهدافي که داريم نزديک شويم و اگر بخواهيم بر اساس ارزشهاي
انقالب مبتني باشم بايد در عرصههاي گوناگون حضور داشته باشيم.وي با طرح
اين سوال که براي تحقق آرمانهاي بزرگ و غلبه بر موانع پيش رو چه راههايي را
بايد بپيماييم ،گفت :انقالبي ماندن چه در بعد هدف و چه در بعد روش پيامدهاي
مهمي دارد.وي ادامه داد :در اين مسير اگر بخواهيم به درستي حرکت کنيم بايد
به کاستيهايي که ديده ميشود توجه کرده و دقت کنيم حوزه در ترازي که مورد
نظر امام و رهبري بوده است حرکت کند.وي با اشاره به اينکه نظام بر اساس پايه
فکري که در حوزه توليد ميشود بايد اداره شود ،گفت :حوزه در برابر نظام وظيفه
دفاع ،نقد و مقابله با انحرافات را دارد.وي اظهار کرد :نيازهاي متنوعي داريم که بايد
براي آنها نيرو تربيت کرد و اقداماتي در اين خصوص انجام گرفته است و همکاري
بيشتر روحانيون و اساتيد را مي طلبد.

نماينده مردم خمين يشهر در مجلس خبر داد:

پيگيري پرونده تحصيلي فريدون
بعد از تعطيالت نوروز

نماينده مردم خمينيشهر در مجلس گفت :پيگيري پرونده تحصيلي فريدون
به نخستين جلسه اين کميسيون بعد از تعطيالت نوروزي موکول خواهد شد.
سيد محمدجواد ابطحي در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد :گزارش
بررسي مدرک تحصيلي حسين فريدون در پرديس دانشگاه شهيد بهشتي آماده
است.وي افزود :به دليل عدم حضور رئيس کميته پيگيري پرونده تحصيلي «فريدون»
در مجلس ،پرونده مذکور هنوز به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه نشده
است.وي گفت :همچنين به دليل عدم تشکيل جلسه کميسيون آموزش و تحقيقات
مجلس شوراي اسالمي ،پيگيري پرونده تحصيلي فريدون به نخستين جلسه اين
کميسيون بعد از تعطيالت نوروزي موکول خواهد شد.

رسايي :نامه رد صالحيتم را دريافت کردهام

مدير مسئول هفته نامه  ۹دي گفت :نامه رد صالحيتم را دريافت کردهام.حجتاالسالم
حميد رسايي در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به اخبار منتشر شده مبني بر
رد صالحيتش اظهار داشت :از طرف فرمانداري اصفهان طي نامه مکتوبي به بنده
اعالم شد که براي انتخابات مياندورهاي از اصفهان رد صالحيت شدهام.وي افزود:
با توجه به سوابق رفتاري دولت روحاني با منتقدان خود ،شنيدن اين خبر برايم
جاي تعجب نداشت و انتظارش را هم داشتم.وي ادامه داد :يکي از داليل اين تصميم
هيئت اجرايي ،حکم هيئت رسيدگي به تخلفات نهاد رياست جمهوري مبني بر پنج
سال انفصال از مسئوليت عالي دولتي است که از دوره قبل پيگير آن بودند و البته
هفته قبل توسط ديوان عدالت اداري قوه قضائيه نقض و بنده تبرئه شدم.وي تصريح
کرد :رد صالحيت بنده وجهي ندارد و حتماً مطابق قانون به هيئت نظارت استان و
شوراي نگهبان اعتراض ميکنم اما در نهايت تابع قانون هستم.

»

مهمترين رويداد سال 96

ادامه از صفحه اول

فلسفه جمهوريت نظام ما در مقدمه قانون اساسي به خوبي تبيين شده است .واليت
فقيه پاسدار منافع ملت است و به قول امام (ره) ؛ «اگر واليت فقيه نباشد ديکتاتوري
ميشود( ».صحيفه امام ج  11صفحه )22
*****
امام (ره) و رهبري در پاسداشت سنگر جمهوريت نظام اسالمي از ابتدا و تا کنون
همواره روي چند نکته کليدي تاکيد فرموده اند؛
 -1مشارکت همه قشرهاي جامعه بهويژه محرومان و مستضعفان
 -2برگزاري سالم انتخابات از طريق رقابت جدي
 -3برگزاري انتخابات بدون تنش و فتنهانگيزي
 -4خروجي راي ملت بايد کساني باشند که در تراز انقالب اسالمي بوده و شايسته
نمايندگي ملت قهرمان و شهيدپرور ايران باشند.
شکي نيست براي مشروعيت مردمي جمهوري اسالمي نياز داريم سطح مشارکت
مردم باالتر از سطوح دموکراسيهاي معمول جهان باشد .خوشبختانه اين نکته
همواره در آراي ملت ملحوظ و سطح مشارکت هميشه به گونهاي بوده که براي
رقباي جمهوري اسالمي در منطقه و جهان رشکبرانگيز بوده است .صفوف مردم
در پاي صندوقهاي راي در همه انتخابات از زيبايي هاي مردمساالري ديني در
اين کشور بوده است .دستاندرکاران انتخابات از معتمدين ملت بودهاند .در همه
انتخاباتها امانت راي ملت را رعايت کردهاند .نتايج انتخابات روشن و متفاوت در
هر دوره اين حقيقت را به اثبات ميرساند.
انتخابات به غير از دو سه انتخابات که رئيس جمهور تقريبا از سوي ملت متعين بوده،
رقابتي بوده و جدي بودن آن را حتي دشمنان نظام پنهان نميکنند.
انتخابات آينده ان شاء اهلل با تجربياتي که در انتخابات  92و  94به دست آمد و يك
اضالع رقابت به نظارت هاي قانوني و نتايج تمكين كردند لذا بدون فتنه و بدون
حضور فتنهگران و با هوشمندي شوراي نگهبان برگزار شد  ،اميدواريم انتخابات
آينده هم با همين بصيرت و هوشياري برگزار شود.
انتخابات آينده ،زمان نمره دادن مردم به چهار سال عملکرد آقاي روحاني است .بايد
به داوري مردم احترام گذاشت .هر نمرهاي که دادند بايد از سوي انتخابکنندگان
و انتخاب شوندگان ،محترم شمرده شود.
چون ميزان ،راي ملت است  .هر کس که به عنوان منتخب مردم از سوي مردم
مورد اعتماد قرار گيرد رئيس جمهور همه ملت است و بايد به ديده احترام به او
نگريست.
اين نگرش جلوي هر نوع توطئه و آشوب و فتنه را ميگيرد و مردم ساالري ما را
از دموکراسيهاي ليبرال و سوسيال متمايز ميکند.
دو قطبي سازي هايي چون مخالف شادي مردم و موافق آن يا مخالف تعامل با جهان
و مخالف آن ،مخالف سرمايه گذاري خارجي و موافق آن و ...جواب نمي دهد.
صورت مسئله انتخابات آينده راي به عدم كارآمدي يا كارآمدي دولت است.مردم
به هر چه راي دادند با يد آن را پذيرفت.مردم خود مسئول حسن و قبح راي و
انتخاب خود هستند.

سالح الکترونيکي جديد براي
مقابلهباپهپادهايدشمن

»

حاجيبابايي :حذف ماده  ۳۸برنامه ششم به معناي
ادامه پرداخت حقوقهاي نجومي است

ريختوپاش و اسراف از مشکالت کنوني کشور است

برخي در سال  88نسبت به منافع ملت
اجحاف کردند

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت :برخي در سال  88نسبت به منافع ملت
اجحاف کردند.سردار غالمحسين غيبپرور در گفتگو با خبرنگار فارس در خرمشهر،
با اشاره به بحث آشتي ملي که از سوي برخي از افراد معلومالحال طرح شده است،
اظهار کرد :ما فراتر از کالمي که مقام معظم رهبري بيان کردند ،حرکت نخواهيم
کرد.وي با بيان اينکه برخي در سال  88شوريدند و نسبت به منافع ملت ايران
اجحاف کردند ،تصريح کرد :بله ما با فتنهگران قهر هستيم و هيچ وقت با آنها آشتي
نخواهيم کرد و جلوتر از حضرت آقا حرکت نميکنيم.

ادامه از صفحه اول
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آي تاهلل علويگرگاني:

سردار غي بپرور:

به قيمت باالي  50دالر ميفروشيم.رئيس دستگاه ديپلماسي کشورمان به سياستهاي
منطقهاي ايران در سال  95اشاره کرد و گفت :در بحث سوريه تالشهاي زيادي انجام
گرفت و اکنون ايران به عنوان يکي از سه پايه اصلي راهحل سوريه در نظر گرفته ميشود
و ديگران از ما ميخواهند در مذاکرات شرکت کنيم.ظريف با اعالم اينکه در سياستهاي
منطقهاي اولويت ايران با همسايگان است ،ادامه داد :در بحث سياستهاي منطقهاي به
دليل سياستهاي رژيم سعودي نتوانستيم خيلي موفق باشيم.وي با بيان اينکه به دنبال
ارتباط سازنده با همه همسايگان خود از جمله عربستان هستيم ،اظهار داشت :به دليل
سياستهاي تنشزاي عربستان در اين حوزه توفيق کمتري داشته البته بعد از سفر رئيس
جمهور به عمان ،کويت و سفر من به قطر انشاءاهلل زمينهاي براي ايجاد ارتباط فراهم ميشود
و با تالشهاي سازمان حج و زيارت شايد امسال بتوانيم حج را برگزار کنيم.

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :ريختوپاش و اسراف
از مشکالت کنوني کشور است.به گزارش خبرگزاري
فارس از قم آيتاهلل سيد محمدعلي علويگرگاني در
ديدار نايب رئيس و جمعي از اعضاي انجمن علمي
اقتصاد شهري ايران با اشاره به ضرورت توجه مردم
به الگوها اظهار کرد :جامعه اينگونه است که مردم
هميشه به دنبال الگوها هستند.وي ادامه داد :انسان
داراي يک روح تقليدي است ،همانطوري که در دين
تقليد داريم ،در جامعه هم بايد تقليد داشته باشيم
و بايد بزرگان دين را در جامعه الگو قرار بدهيم.وي
با اشاره به ضرورت توجه به مسئله بهداشت اظهار

کرد :ائمه معصومين(ع) هميشه به رعايت نکات
بهداشتي تاکيد ميکردند و روايات زيادي در اين
خصوص از اهلبيت(ع) به دست ما رسيده است.
وي ادامه داد :اسالم در خصوص مسائل مختلف
توصيههاي زيادي به ما کرده است ،اما در عمل به
اين توصيهها کمکاري ميکنيم .خداوند در قرآن
ميگويد که هيچ وقت نعمتهاي بندگان را تغيير
نميدهم ،بلکه خود آنها نعمتهايشان را تغيير
ميدهند.وي افزود :گاهي اوقات بيمار شدن مردم به
دليل عدم رعايت نکات بهداشتي توسط آنها است.
اگر به دستورات اسالم عمل کنيم ،دچار بسياري از
مشکالت نميشويم ،اسالم در هيچ جايي براي مردم
کم نگذاشته است و نقصي در دستورات اسالم وجود
ندارد.وي با اشاره به مسئله اقتصاد مقاومتي اظهار
کرد :رهبر معظم انقالب بر اين مسئله تاکيد زيادي
دارند و بارها در فرمايشات ايشان به اين مسئله اشاره
شده است ،در بحث اقتصاد مقاومتي تنها به مسائل
نظري نياز نداريم ،بلکه بايد در جامعه اين نوع از
اقتصاد را عملي کنيم.

رئيس کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه گفت :حذف
ماده  ۳۸برنامه ششم به معناي ادامه پرداخت حقوقهاي
نجومي است.حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگار
مهر اظهار داشت :برنامه ششم يک برنامه مردمي بود و
در مسير عدالت قدم برداشت و شفافيت و نگاه عادالنه به
مسائل کشور و کار کارشناسي را مد نظر داشت ،بسته هايي
که در کميسيون نوشته شده بود اگر دست نمي خورد
در جايگاه خوبي بود.وي با بيان اينکه به ماده  ۳۸اين
برنامه کسي ايراد و اشکالي نداشت و در جامعه نيز
حساسيتي ايجاد نشد ،گفت :بر اساس اين ماده سقف
حقوق مديران با تمام دريافتي ها  ۱۲ميليون و ۶۰۰
هزار تومان تعيين شد و  ۳۰درصد باالي سقف براي
مناطق محروم و مرزي و عملياتي تعيين شد .بعد از
ايرادات دوستان ،تغييراتي در اين ماده ايجاد شد که
هيچ کدام مورد قبول ما نبود و پرنده زيباي برنامه ششم
پس از بارها زخمي شدن و با کمال تاسف در مجمع
تشخيص بي پر و بال شد.وي ادامه داد :هنوز هم داليلي
که مجمع براي حذف اين ماده مطرح مي کند ،بنده را
توجيه نمي کند؛ برخي اظهارات مبني بر اينکه اين ماده

را حذف کرديم تا قانون کامل بيايد يک شعار است ،ملت
بزرگ ايران منتظر بمانند تا ببينيم مجلس و دولت چه
زماني در مورد حقوق هاي نجومي تصميم مي گيرند؟
تصميم کميسيون برنامه ششم توسعه را حذف کردند
و در واقع با اين کار گفته شد که حقوق هاي نجومي
فعال پرداخته شود.وي تاکيد کرد :هر وقت در مجلس
و دولت براي مقابله با حقوق هاي نجومي اراده اي
بوجود آمد مردم جشن بگيرند .با حذف اين ماده در
حق مردم ظلم کردند ،در حق فرمايشات و خواسته هاي
مقام معظم رهبري مبني بر لزوم برخورد با حقوق هاي
نجومي هم ظلم کردند.

رئيس جمهور در جمع خب رنگاران:

گزارش عملکرد دولت درباره اقتصاد مقاومتي در اختيار مردم قرار مي گيرد

رئيسجمهور گفت :گزارش عملکرد دولت درباره اقتصاد مقاومتي در اختيار
مردم قرار مي گيرد.به گزارش ايسنا ،حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني
در حاشيه آخرين جلسه هيئت دولت در سال  95در جمع خبرنگاران ،اظهار
کرد :خدا را شکر ميکنيم که در روزهاي پاياني سال  95به خاطر الطاف
بيکرانش مي توانيم در خدمت مردم ايران باشيم .امسال سال بسياري از
گشايش ها بود که اميدواريم بتوانيم در سال آينده اين راه را ادامه دهيم.
وي ادامه داد :امسال خداوند به ما امنيتي ارزاني کرد که توانستيم قدم هايي
با حمايت و کمک مردم برداريم.روحاني با اشاره به دستاوردهاي دولت
در سال  95يادآور شد :امسال با خودکفايي در گندم ،تحوالت در زمينه
انرژي ،توليدات نفت و گاز و صادرات نفت خام و ميعانات گازي توانستيم
عقبماندگيهاي گذشته را پشت سر بگذاريم .ما در توليد گاز ،مواد غذايي
و کشاورزي رشد خوبي داشتيم و در حمل و نقل ريلي ،جادهاي و ناوگان
هوايي قدمهايي به پيش برداشتيم .در زمينه منابع آبي ،سدها و نيروگاههاي
جديدي اضافه کرديم و در مجموع در زمينه زيرساختهاي اقتصادي و توليد
حرکت مثبتي داشتيم.روحاني اضافه کرد :سالي که گذرانديم سال اقتصاد
مقاومتي ،اقدام و عمل بود که برنامهريزيها و طرحهاي بلند و کوتاهمدتي
که در اين زمينه انجام شده گزارش داده خواهد شد .اتکاي ما به نفت کمتر
و به ماليات بيشتر شده و صادرات به واردات فزوني گرفته و قدمهاي خوبي
در رشد برداشتهايم .در صادرات نفت جايگاه گذشت ه را به دست آورديم و
در حمل و نقل ميتوانيم مشکالت را پشت سر بگذاريم.وي افزود :در بخش
نفت قدمهاي اوليه برداشته شده و در بخش بانکي گشايشها امسال نسبت
به پارسال بيشتر شده است .اينها نشانه اين است که در اقتصاد مقاومتي
اقدامات خوبي داشتهايم .البته اقتصاد مقاومتي اختصاص به سال  95ندارد
و به عنوان يک سياست کلي پيش رويمان و يک برنامه هميشگي است تا
به اهدافمان دست پيدا کنيم.رئيس جمهور با اشاره به امنيت موجود در

جامعه خاطرنشان کرد :امسال در امنيت و آرامش که هدف مهمي براي
دولت و نظام ما بوده توانستيم کشور را از معضالتي که منطقه گرفتار آن
است مصون بداريم .نيروهاي امنيتي و نظامي تالش زيادي کردند و به
آنها دست مريزاد ميگوييم و اين راه را براي امنيت بيشتر ادامه ميدهيم.
وي همچنين بيان کرد .در مبارزه با آسيبهاي اجتماعي قدمهاي خوبي
برداشته شده و مقام معظم رهبري اهتمام ويژهاي در اين زمينه داشتهاند
و در محضرشان جلساتي برگزار شد و معاون اجتماعي وزارت کشور به
سازمان تبديل شد که طبق همان جلسات بود.شوراي اجتماعي به رياست
رئيس جمهور هم شروع به کار کرد و آمارها نشان ميدهد موفقيتهاي
خوبي در اين زمينه داشتيم .گرچه هنوز راه زيادي در پيش داريم.روحاني
در ادامه اظهار اميدواري کرد که سال آينده سال پر خير و برکتي براي
مردم ايران باشد و گفت :سالي که در پيش داريم سال نکويي است که با
ميالد حضرت فاطمه (س) آغاز ميشود .حضرت فاطمه (س) سبک زندگي
را به ما آموخته و مبارزه با انحرافات را نشان ميدهد .از طرفي زندگي ايشان
نشان مي دهد که يک بانوي جوان چطور ميتواند به چنين منزلتي برسد.
بايد به همه مادران و زنان به خاطر روز زن و مادر تبريک بگوييم.وي اضافه
کرد :ما بايد بتوانيم در زمينه خدمات بانوان موفقيتهايي به دست بياوريم.
دولت قدمهاي خوبي در اين زمينه برداشته و بانوان ما همپاي مردان
در زمينههاي علمي و فعاليتهاي سياسي و اجتماعي حرکت ميکنند.
تبعيضهاي جنسيتي از قرنهاي پيش وجود داشته که بايد جبران شود.
بانوان در اين سالها در مديريت بودهاند که حضورشان بايد بيشتر شود و
از وظايف دولت اين است که اين گام را ادامه دهد.رئيس جمهور با بيان
اينکه در عيد نوروز صله رحم کار مهمي است که انجام ميشود ،گفت :صله
رحم موجب غرابت بين انسانها ميشود .اميدواريم سال جديد سال دوستي
و برادري باشد و کينهها را کنار بگذاريم و به فکر تفرقه ،انشقاق و مسائل

جناحي نبوده و دنبال منافع و مصالح ملي ،امنيت ملي و وحدت و برابري
باشيم.روحاني تأکيد کرد :در عيد نوروز بايد اخالق ،رفتار و روابطمان را نو
کنيم .سال جديد بايد سال انسجام بيشتر اجتماعي باشد زيرا ما با وحدت،
اتحاد و همبستگي ميتوانيم به اهداف بلند خود دست پيدا کنيم.رئيس
دولت يازدهم با اشاره به اينکه اقدامات خوبي توسط دستگاههاي مختلف
براي ارائه خدمات به مسافران نوروزي انجام شده است ،اظهار کرد :امکانات
جديد از جمله راهها و تونلهاي جديدي ايجاد شده است و دولت مسير براي
رفاه بيشتر مردم در زمينه حمل و نقل را دنبال ميکند.روحاني همچنين
گفت :بايد در تعطيالت نوروز مراقب محيط زيست باشيم و اين سال را با
رفتار خوب با محيط زيست آغاز کنيم .در سال گذشته مشکالتي به دليل
عدم احتياط و عدم مراقبت از قانون رخ داد که پديده ريزگردها در استان
خوزستان و سيل و سرما در استانهاي ديگر نمونه آن بود .اميدواريم در
سال جديد شاهد چنين حوادث غمباري نباشيم و سال جديد را با نشاط
آغاز کنيم و شاهد شکوفايي در همه زمينهها باشيم.رئيس جمهور همچنين
تصريح کرد :در سالي که گذشت مردم در همه زمينهها از جمله اقتصادي،
اجتماعي و امنيتي کنار دولت بودند و انشاءاهلل در سال جديد هم با تالش
انسجام و وحدت بيشتر شاهد رشد و شکوفايي بيشتر اقتصادي خواهيم بود
و براي حل مشکالت اجتماعي تالش بيشتري ميکنيم.روحاني با بيان اينکه
اميدواريم سال  ،96سال خوشبختي و سعادت براي کل ايرانيان باشد گفت:
از اعضاي دولت و همه مسئوالن دولتي در سراسر کشور بابت زحماتي که
کشيدهاند تشکر ميکنم .همچنين از رسانهها هم تشکر ميکنم .رسانهها
تالش زيادي کردند تا مسائل سياسي ،تحليلي و خبري را به گوش مردم
برسانند .حضور رسانهها در سال آينده براي ما اهميت دارد .رسانهها در
هر امري براي پيشرفت بايد پيشتاز باشند و با تحليل و خبررساني دقيق
به منافع ملي کمک کنند.

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:

پنج گزينه برگزيده جمنا هفدهم فروردين معرفي ميشوند
ادامه داد :مقرر شد در هفدهم فروردين ماه سال آتي از اين تعداد پنج نفر
برگزيده شوند و براي انتخابات رياست جمهوري ثبت نام کنند و احتماالً
نهايتاً اين جبهه به يک يا دو نفر خواهد رسيد.وي در خصوص اخبار ضد و
نقيض در خصوص ورود محمود احمدينژاد به عرصه انتخابات بيان کرد:
انتشار تصويري در روز درختکاري از احمدينژاد در کنار يکي از همراهان
هميشگي وي که ظاهرا ً اعالم کانديداتوري کرد ه است ،اين طرز تلقي را ايجاد
کرده که وي قرار است از فرد خاصي در انتخابات حمايت کند که اين طرز
تلقي با نظر سابق بر اين احمدينژاد مبني بر اينکه به هيچ عنوان در اين
انتخابات نه کانديدا ميشود و نه از فردي حمايت ميکند در تضاد است.وي
با انتقاد از برخي اظهار نظرها مبني بر اينکه رئيس جمهور بعدي به طور

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت 5:گزينه برگزيده جمنا هفدهم
فروردين معرفي ميشوند.به گزارش خبرگزاري فارس از اهواز ،محمدمهدي
زاهدي در نشستي خبري با خبرنگاران با بيان اينکه جمهوري اسالمي بر
پايه نظام مردمساالري ديني است و مردم ما در همه تصميمات حضور دارند،
عنوان کرد :مردم بهوسيله شرکت در انتخابات شوراها ،رياست جمهوري و
خبرگان حتي در انتخاب رهبري نقش دارند ،چراکه خود نمايندگان خبرگان
را نيز انتخاب ميکنند.وي با اشاره به کانديدا شدن برخي از افراد جبهه
مردمي نيروهاي انقالب اسالمي در انتخابات رياست جمهوري توضيح داد:
در جلسهاي که اوايل اسفند ماه جاري گرفته شد قرار بر اين بود که  10نفر
براي انتخابات انتخاب شوند که به داليلي  14نفر انتخاب شدند.زاهدي

حتم رئيس جمهور فعلي خواهد بود ،متذکر شد :مردم بر اساس عملکردهاي
دولتها در انتخاب رئيس جمهور خودشان تصميم خواهند گرفت و همه چيز
بستگي به آراي مردم دارد.وي با اشاره به يکي از وعدههاي حسن روحاني
در سيزدهم مرداد ماه سال  92مبني بر اينکه اين دولت حتي به آنهايي که
هشت سال به ما تهمت زدند مقابله به مثل نخواهد کرد ،گفت :بر خالف
گفتههاي رئيس جمهور در تمام سخنرانيها دولت قبلي را متهم کردند و
حتي زماني که مقام معظم رهبري درخواست کردند که دولت از عملکرد
خودش بگويد و به دولت قبلي کاري نداشته باشد باز ،اين رويه ادامه پيدا
کرد.وي اضافه کرد :روحاني برخالف وعدههاي خود اکثر نيروهاي انقالبي را
در سطح پايينترين پست درو کرد.

معاون شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کشور تأکيد کرد:

ضرورت پرهيز کانديداها از دادن شعارهاي دهانپرکن و بدون پشتوانه

معاون شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کشور بر ضرورت پرهيز کانديداها از
دادن شعارهاي دهانپرکن و بدون پشتوانه تاکيد کرد.به گزارش خبرگزاري فارس
از خرمآباد ،حجتاالسالم عبدالعلي ابراهيمي در سيو يکمين گردهمايي ائمه
جمعه استان لرستان با بيان اينکه نظام جمهوري اسالمي ايران برکات زيادي
براي مردم داشته است اظهار داشت :اسالميت و دموکراسي از مهمترين برکات
نظام اسالمي براي مردم ايران بوده است که نمونه دموکراسي گسترده در ايران
شايد در هيچ کجاي دنيا و حتي در کشورهاي به اصطالح مدعي دموکراسي رايج

نباشد.وي افزود :وظيفه ما و همه آحاد ملت اين است که اسالميت ،جمهوريت و
دموکراسي را در کنار هم غنيمت شماريم و ضمن پاسداري از اين آنها شکرگزار
خداوند باشيم چرا که شکر نعمت باعث افزوني نعمت ميشود.وي با اشاره به
اينکه امروز دشمن کمر به مبارزه با اسالم بسته است تأکيد کرد :دشمن شماره
يک نظام جمهوري اسالمي آمريکاي مستکبر و زيادهخواه است که با استفاده
از امکانات بيشماري که در اختيار دارد به جنگ با ملت ايران آمده است اما
تاکنون در اين جنگ با شکست مواجه شده است.وي تصريح کرد :دشمن با

شيوه نرمافزاري به مقابله با هويت نظام اسالمي پرداخته و آنچه را که دشمن
مورد هدف قرار داده است مردم و به ويژه نسل جوان ايران اسالمي هستند.وي
با اشاره به اينکه همه مسئولين بايد برنامهها و شعارهاي انتخاباتي کانديداهاي
انتخابات پيش رو را مورد توجه قرار دهند گفت :کانديداها بايد در برابر وعدههايي
که به مردم ميدهند پاسخگو باشند و از شعارهاي دهانپرکن و بدون پشتوانه
استفاده نکنند.وي ادامه داد :وعدههايي که زمينه عملي و اجرايي ندارند بدترين
آسيبي است که نظام اسالمي با آن مواجه است.

سردار دهقان:

سال  ۱۳۹۵سالي پر افتخار و جهشي براي وزارت دفاع بود
وزير دفاع تصريح کرد :سال  ۱۳۹۵سالي پر افتخار و جهشي براي مجموعه
وزارت دفاع بود.به گزارش خبرگزاري مهر ،سردار سرتيپ پاسدار حسين
دهقان در آخرين جلسه مديران ارشد وزارت دفاع در سال  ۹۵طي سخناني
در جمع بندي و تحليل اقدام و عمل وزارت دفاع در سال  ۹۵تصريح کرد:
سال  ۹۵سالي پر افتخار و جهشي براي حوزه دفاع بهويژه صنعت دفاعي
بود و وزارت دفاع تالش کرد در چارچوب تدابير فرمانده معظم کل قوا و با
رويکرد اقتصاد مقاومتي گام هاي بلندي براي اعتالي بخش دفاع و تقويت
توان بازدارندگي کشور بردارد.وي افزود :در حوزه آمايش صنايع دفاعي ،اتمام
کار انتقال صنايع دفاعي به خارج از شهرها کار بزرگي بود که انجام شد و
بحمداهلل نه تنها در توليد وقفه اي ايجاد نگرديد بلکه شاهد افزايش توليد
و ارتقاء کيفيت نيز بوديم.وزير دفاع با اشاره به رونمايي و افتتاح خطوط
توليد ده ها محصول جديد در سال  ۱۳۹۵از جمله موشک عماد ،موشک
ذوالفقار ،نخستين موتور ملي توربو جت اوج ،رادار پيشرفته مطلع الفجر،

بالگرد صبا  ۲۴۸و تانک کرارگفت :افزايش  ۴۵برابري ظرفيت صنايع دفاعي
در حوزه جنگ افزارها و تسليحات نمونه اي از اقدامات جهشي در سال
 ۱۳۹۵محسوب مي گردد.وزير دفاع ،اجراي کامل نظام استاندارد سازي
محصوالت دفاعي و استقرار نظام نوآوري باز را از ديگر اقدامات اين وزارتخانه
در سال  ۹۵ذکر کرد و گفت :مجموعه اين دستاوردهاي ارزشمند ،صداقت،
صميميت ،همدلي و هم جهت بودن وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
در تحقق اهداف خود را نشان مي دهد.دهقان تعامل سازنده با کشورهاي
مختلف جهان در دوره اخير بهويژه در سال  ۱۳۹۵از جمله اجراي کامل
قرارداد «اس  ،»۳۰۰امضاء تفاهم نامه همکاري دفاعي با روسيه ،چين،
عمان ،آفريقاي جنوبي ،عراق ،کمک موثر به دولت هاي قانوني عراق و
سوريه در مبارزه با تروريسم و ايفاي نقش هم تکميلي با دستگاه هاي
لشکري و کشوري در پيشبرد سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران را
از اقدامات مهم اين وزارت خانه در حوزه ديپلماسي دفاعي ذکر کرد.

وزير دفاع گفت :مديريت توسعه سواحل مکران و نهايي کردن طرح جامع
آن ،بي نياز کردن کشور به لوله هاي ضد خوردگي که در صنعت نفت و گاز
و خدمات شهري مصرف دارد ،ساماندهي توان بالگردي کشور در مديريت
بحران که در کاهش آسيب هاي مربوط به حوادث و بالياي طبيعي در
سال  ۱۳۹۵نقش بسيار موثري داشت را ازجمله اقدامات وزارت دفاع در
سطح ملي نام برد که نشان داد وزارت دفاع از قابليت و توانمندي بااليي
در کمک به توسعه ملي برخوردار است.دهقان با بيان اينکه در دوره اخير
کارهاي بزرگي در حوزه هاي موشکي ،هوايي ،دريايي ،زميني ،مخابرات،
الکترونيک و اپتيک ،مهندسي ،حقوقي و خدمات رفاهي صورت گرفته است
گفت :در سال  ۱۳۹۶نيز به حول قوه الهي دستاوردهاي بزرگ و ارزشمندي
به همت دانشمندان ،متخصصان و صنعتگران وزارت دفاع به ثمر خواهد
نشست که عالوه بر کمک به توسعه ملي ،توان رزمي و عملياتي نيروهاي
مسلح را به نحو چشمگيري افزايش خواهد داد.

آي تاهلل جوادي آملي:

همه علوم در مدرسه هستي وجود دارد
مفسر قرآن کريم گفت :همه علوم در مدرسه هستي وجود دارد.به گزارش
خبرگزاري فارس از قم ،آيتاهلل عبداهلل جوادي آملي در درس تفسير قرآن کريم
اظهار کرد :وحي امري حق است به واسطه آن راه نشان داده ميشود و مقصد
را به اذن خدا تعيين ميکند تا راهيان قرب الهي مقصد را از دست ندهند.وي
خاطرنشان کرد :فقه ،حقوق و علوم از عالم برميخيزد ،احکام فقه و حقوق از
نظام عالم و هستي گرفته ميشود .اينکه گفته مي شود شراب حرام است زيرا
به فرد ضرر ميرساند و اينکه گفته ميشود نگاه به نامحرم حرام است زيرا به
نظام جامعه ضرر ميرساند.وي با بيان اينکه خداوند مدرسهاي براي فقيهان،

حقوقدانان و عالمان علوم تجربي درست کرده است گفت :کساني که بيراهه
رفتند کيفر ميشوند و کساني که توبه کردند بخشيده ميشود ،هيچکس نيست
که توبه کند و خداوند توبه او را نپذيرد.وي خاطرنشان کرد :مشيت الهي بر
اساس حکمت الهي تعيين ميشود و حکمت خدا تغييرپذير نيست و مشيت
الهي بر حکمت قرار گرفته است.وي با بيان اينکه علم ،قدرت و مغفرت خدا
واسع است ،گفت :هيچکس رها نميشود و اعمال انسان بدون برنامه و بررسي
نخواهد بود و تمام عالم حساب دارد.وي عنوان کرد :انسان تصور ميکند رها
شده است ولي همه کارها با تدبير و محاسبه خداوند است .اگر کسي خواست

اخبار برگزيده »

از راه گناه به مقصد برسد شدني نيست و زودتر از ديگران به چاه ميافتد.
اين مرجع تقليد با اشاره به علت آفريدن اين نظام گفت :اين نظام تنها براي
تنظيم علوم نيست بلکه براي دستيابي به معاد است.وي عنوان کرد :خداوند
با نظم نهنگهاي دريا را آفريد تا با الگوبرداري از آن زيردريايي ساخته شود
و از روي پرندگان هواپيما ساخته شد .عالم مدرسه است اين تنها فقه نيست
که از نظام هستي گرفته ميشود بلکه همه علوم در مدرسه هستي وجود دارد.
آيتاهلل جوادي آملي يادآور شد :هر کسي بايد در رشته خود متخصص باشد
هر کسي هر کاري ميخواهد انجام دهد بايد متخصص شود.

نشريه واشنگتن تايمز در گزارشي نوشت :ايران سالح جديد ضد پهپاد
را که تفنگي با خاصيت ارسال امواج الکترونيکي عليه پهپادهاي دشمن
است بهکار گرفته کرده است .اين فعل و انفعال ميتواند در آينده
نبرد پهپادها موردي قابل توجه باشد زيرا پهپادها نقش بزرگتري
را در برنامههاي ضد آمريکايي ايران و ديگر دشمنان آمريکا ايفا
ميکنند .ارتش آمريکا نيز به طور معمول عمليات جاسوسي را بر
فراز خليج فارس ،عراق و سوريه اجرا ميکند .اين روزنامه نوشت:
ايران همچنين پهپادهاي انتحاري را که ميتوانند عليه کشتيهاي
آمريکا پرواز نمايند آزمايش و مستقر کرده است .اين در حالي است
که اين کشتيها هدف آزار نيروي دريايي سپاه اين کشور هم هستند.
ژنرال جوزف وتل فرمانده مقر مرکزي ارتش آمريکا ويژه عمليات برون
مرزي در اين باره گفت :پهپادها بين چندين جنگ افزاري هستند که
ايران براي تهديد عليه تردد کشتيها از آنها استفاده ميکند .يک
تحليلگر نظامي ارتش آمريکا در اينباره گفت :اين وسيله که شبيه
تفنگ است قادر ميباشد با قفل کردن و ارسال پارازيت به سامانه
مخابراتي پهپاد عمليات اين پرنده را مختل کند و بدين وسيله ديگر
پهپاد قابل کنترل نيست .گفته ميشود که اين وسيله قابليت هک
کردن را دارد و ميتواند يک پهپاد را سالم بر زمين نشاند.
***

دولت بايد فعالتر با مسئله ريزگردها
برخورد ميکرد

محمدرضا عارف با انتقاد از عملکرد دولت در موضوع گرد و خاک
خوزستان گفت :دولت بايد فعالتر با مسئله ريزگردها و مشکالت
مربوطه برخورد ميکرد ،دولت بايد پيشبينيهاي الزم را انجام
ميداد .رئيس فراکسيون اميد در گفتگو با روزنامه آفتاب يزد افزود:
در بحث گرد و غبار بخشي از آن عامل دروني و داخلي دارد و بخشي
از آن عامل بيروني .در هر دو بخش دولت بايد جديتر کار ميکرد.
بخصوص در برابر مردم خوزستان که دين بزرگي گردن دولت
دارند و هشت سال جنگ را تحمل کردند و خدمات ،شجاعتها
و نجابتشان همواره در ياد و خاطره مردم باقي خواهد ماند .بايد با
پيشبينيهاي اصولي و منطقي از وقوع چنين حوادثي جلوگيري
ميشد .همين اقداماتي که اخيرا ً انجام ميشود قابل پيشبيني بود.
بايد از ماههاي قبل اقدام به چنين کارهايي ميشد .به نظر ميرسد
برخي دستگاهها در قبال خوزستان کوتاهي کردهاند .همين کاري
را که اآلن وزارت نيرو دارد انجام ميدهد و به تميز کردن مقرهها
ميپردازد ،يک سال پيش بايد انجام ميداد.
***

رشدي که چين هم در چهار دهه
به آن دست نيافت!

بانک مرکزي رقم رشد اقتصادي سهماهه سوم امسال را  15/7درصد
اعالم کرد که در تاريخ ايران و حتي جهان ،بي سابقه است .مشرق
نوشت :اين آمارسازي دولت يازدهم ،نه تنها در ايران بلکه در سطح
جهان هم نوعي رکورد محسوب ميشود ،زيرا پيشرفته ترين کشورهاي
جهان در دهههاي اخير هم تاکنون نتوانستهاند به رشد محيرالعقول
 15/7درصدي دست يابند .به عنوان مثال ،کشور چين که سريعترين
رشد اقتصادي در سطح جهان را در  4دهه اخير داشته و از يک کشور
متوسط به دومين قدرت اقتصادي جهان تبديل شده ،از سال 1980
چ گاه به رشد اقتصادي  15/7درصدي دست نيافته است.
تاکنون هي 
چين از سال  2010به اين سو ،رشد اقتصادي دو رقمي و باالي
 10را درصد تجربه نکرده و رشد اقتصادي  6تا  7درصدي در 5
سال اخير تجربه کرده است .اين آمار و ارقام در حالي است که چين
پيشتاز رشد اقتصادي در جهان محسوب ميشود و سريعترين توسعه
اقتصادي را در سطح جهان داشته است .با اين حال مشخص نيست
دولت يازدهم کدام يک از بسترها و پيشزمينههاي رشد اقتصادي
دورقمي را مهيا کرده که اکنون مدعي رکوردشکني رشد اقتصادي
در سطح جهان است .بر اساس گزارش صندوق بينالمللي پول ،در
ميان کشورهاي مختلف جهان ،هيچ کشوري در سال  2016به چنين
رشد اقتصادي دست نيافته است .البته صندوق بينالمللي پول رشد
اقتصادي ايران را در سال جاري  4/4درصد برآورد کرده است که با
آمارسازي دولت يازدهم فاصلهاي چشمگير دارد .بايد ديد صندوق
بينالمللي پول اين آمارسازي را ميپذيرد و ايران را رکورددار رشد
اقتصادي جهان اعالم ميکند؟!
***

سال  95سال افسوس اقتصاد بود

يک روزنامه حامي دولت از اوضاع اقتصادي کشور انتقاد کرد و نوشت:
کاش در اين روزهاي پاياني سال  1395اقتصاد کالن و کسب و
کار ايران و ايرانيان اين قدر اندوه نداشت .کاش شهروندان ايراني با
دلهايي سرمست از شادي و شادابي و لبهايي باز شده از خنده و
چشمهايي درخشان به بهار زيبا که تا چند روز ديگر از راه ميرسد
خوشامد ميگفتند .روزنامه ابتکار ادامه داد :اما با دنيايي از اندوه بايد
نوشت اينچنين نيست .اقتصاد ايران در سال  1395آن اندازه نيرو
نداشت تا  500هزار جوان ايراني جوياي کار را به کارخانهها ،مزرعهها،
به ادارههاي دولتي ،فروشگاهها ،کانونهاي خدماتي و ...بفرستدو آنها
را شاغل کند .اقتصاد ايران در سال  1395آن اندازه نيرو آماده نکرد
تا قدرت خريد شهروندان را به سال  1390برساند و آن اندازه توانايي
نداشت که رشد شتابان براي سرمايهگذاري فراهم کند .در سال 1395
شوربختانه بايد گفت بانکها که ستون و پايه تامين نقدينگي براي کار
و توليدند از رمق افتادند و داراييهايشان همچنان قفل ماند و دولت
يازدهم هرچه نيرو داشت به کار گرفت بدهياش را بدهد که کامياب
نشد .در سال  1395بدبختانه سرمايهگذاران خارجي برخالف انتظار باز
هم که همواره پشت مرزهاي ايران ميماندند اين بار حتي با وجودي که
به درون مرزهاي ايران آمدند اما رفتند و ديگر برنگشتند .سال 1395
بدون ترديد براي ايرانيان سال افسوس و حسرت ملي است و در ياد
تاريخي شهروندان اين مرز بوم ميماند .در حالي که سال  1395با
شادکامي از امضاي برجام و دور شدن غبار اندوه و سر رسيدن سالي
شاد و سرزنده در حوزه کسب و کار شروع شده بود و ايرانيان خرسند
بودند که ميتوانند با دنيا سازگار شده و از گوشهنشيني بيرون بيايند،
اما با اندوه بيپايان بايد گفت چنين آرزويي ممکن نشد.
***

اعالم نتايج سرشماري ،آمار واقعي
بيکاري را لو ميدهد

اواسط ديماه امسال اولين وعده مرکز آمار ايران براي اعالم نتايج رسمي
سرشماري  ۱۳۹۵بود که براي نخستين بار بهصورت اينترنتي و حضوري
برگزار شده بود ،اما حاال رئيس مرکز آمار ايران اعالم کرده اين نتايج بهزودي
اعالم خواهد شد ،آنهم پس از ارسال نتايج سرشماري به هيئت دولت.
روزنامه همشهري نوشت :مقامات مرکز آمار در هنگام برگزاري سرشماري
اعالم کرده بودند که نتايج اين سرشماري ملي پايان ديماه و نهايتا در
بهمنماه اعالم خواهد شد .محمدباقر نوبخت ،رئيس سازمان برنامه و بودجه
کشور نيز اظهار کرده بود؛ «انتظار داريم همان گونه که رئيس مرکز آمار
ايران قول داده است نتايج اوليه سرشماري تا پايان ديماه اعالم و منتشر
شود ».انتظار ميرود با انتشار نتايج سرشماري ،نرخ واقعي بيکاري و تعداد
بيکاران در کشور مشخص شود ،چرا که نرخ بيکاري همواره بر اساس روش
سرشماري به صورت نمون ه گيري از سوي مرکز آمار ايران اعالم ميشود
و اين نخستين بار است که وضعيت فعاليت افراد از حيث شاغل بودن يا
بيکار بودن در سرشماري  95مورد پرسش قرار گرفته است .اعالم نتايج
سرشماري در زمينه اشتغال ميتواند معماي تعداد بيکاران را که مورد
اختالف برخي کارشناسان با آمار رسمي است ،حل کند.
ادامه در صفحه 3

» خبر

سردار جزايري:

نيروهاي مسلح براي مشارکت
در طرح بيابانزدايي آماده اند
سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح از اعالم آمادگي سپاههاي استاني کشور براي
بيابانزدايي در خوزستان خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر ،سردار سرتيپ پاسدار
سيد مسعود جزايري با اشاره به عزم نيروهاي مسلح براي مشارکت در طرح مقابله
با ريزگردها در خوزستان گفت :در اين زمينه سپاه پاسداران انقالب اسالمي و
بسيج با تشکيل گروههاي جهادي آمادگي خود را براي کمک به دولت در امر
بيابانزدايي اعالم کردهاند.وي در همين زمينه به تفاهم سپاه حضرت وليعصر (عج)
خوزستان با اداره کل منابع طبيعي اين استان براي بيابانزدايي در  ۴هزار
هکتار از بحرانيترين کانونهاي ريزگرد در جنوب شرق اهواز اشاره کرد و افزود:
چنانچه ساير دستگاههاي مربوطه همکاري کنند و توان لجستيکي خود را به
کار گيرند ،در سال  ۹۶شاهد اتفاقات مبارکي در اين زمينه خواهيم بود.معاون
ستاد کل نيروهاي مسلح به طراحي و برنامهريزي سپاه و بسيج براي بهرهگيري
از آحاد مردم و اقدامات جهادي و انقالبي براي بيابانزدايي اشاره کرد و گفت:
خوشبختانه همه سپاههاي استاني سراسر کشور آمادگي خود را براي مشارکت
در اين اقدام ملي اعالم کردهاند و قرارگاه شهداي مدافع حرم استان خوزستان
براي هماهنگي و ايفاي مسئوليت در اين زمينه راهاندازي شده است.

با تاکيد بر پايبندي به تصميمات جمعي؛

ضرغامي رسم ًا نامزدي خود را براي
رياست جمهوري  ۹۶اعالم کرد
رئيس اسبق سازمان صدا و سيما ،رسما حضور خود را در انتخابات رياست
جمهوري  ۹۶اعالم کرد.به گزارش خبرگزاري مهر ،سيد عزت اهلل ضرغامي ،با
انتشار پستي در صفحه شخصي خود ،رسما نامزدي خود را در انتخابات رياست
جمهوري آينده اعالم و بر پايبندي به تصميم جمعي جبهه مردمي نيروهاي
انقالب اسالمي تاکيد کرد.در پست ضرغامي آمده است«:با انگيزه اصالح مديريت
کالن کشور و پاسخ به مطالبات شرافتمندانه مردم و حل مشکالت آنان ،دعوت
جبهه مردمي انقالب براي حضور در انتخابات رياست جمهوري  ۹۶را پذيرفتم
و پايبندي به عقل و تصميم جمعي آنان را الزمه موفقيت مي دانم».

»

فرمانده سپاه با بيان اينکه انقالب را بايد در بعد داخلي و خارجي نگاه و تحليل کنيم ،گفت:
در بعد خارجي بيداري انقالب و جبهه مقاومت انقالب نمايان بوده و اين ب ه هم ريختگي در
دنياي استکبار بدون ترديد از اثرات انقالب اسالمي بوده است.به گزارش خبرگزاري فارس از
قم ،سردار سرلشکر پاسدار محمدعلي جعفري در همايش «حوزه علميه و آرمانهاي امام(ره)
و مقام معظم رهبري» اظهار کرد :وجه مشترک سپاه و حوزه علميه حفظ انقالب اسالمي و
کمک به توسعه آن است.وي با بيان اينکه نظام جمهوري اسالمي ثمره سالها مجاهدت علما
بوده است ،گفت :اکنون اين انقالب به ظرفي براي گسترش انقالب اسالمي و توسعه دين خدا
در جهان تبديل شده است.وي با اشاره به اينکه مقام معظم رهبري حوزه علميه قم را مادر
نظام دانستهاند ،افزود :امروز سخن انقالبيگري زياد است و بايد يک تجزيه و تحليلي از انقالب
داشته باشيم.جعفري تصريح کرد :به صورت کلي انقالب را بايد در بعد داخلي و خارجي نگاه

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت :دولت به دنبال کارهاي روزمره و اغواگرانه
نيست.به گزارش خبرگزاري فارس از همدان ،سيدرضا صالحي اميري در شوراي
اداري همدان با بيان اينکه مهمترين نياز ما در داخل نظام اثبات کارآمدي در
سطح ملي است ،گفت :اين مهم بايد در بطن اجتماعي بر اساس قضاوت مردم
شکل گيرد.وي با اشاره به اينکه کارآمدي يعني جلب اعتماد مردم و لبخند
رضايتمندي آنها ،افزود :توان دولت براي حل مشکالت مردم و جلب رضايت
آنهاست.وي کارآمدي را مساوي با تامين منافع مردم در سطح بينالملل دانست و
خواستار توجه به اين مهم شد.وي با بيان اينکه دولت در اين مدت براي رسيدن
به کارآمدي اقدامات انجام داده است ،افزود :مهمترين مسير توسعه ،کارآمدي نظام
است و از اين منظر نظام به مفهوم يکپارچه و منسجم تعريف مي شود.وي ادامه
داد :در اين نگاه کارآمدي متوجه کليت نظام است که نظام ،قوه قضائيه ،مجلس،
نهادهاي ديني و خصوصي و همه کساني که در اين کشور نقش آفرين هستند
را شامل مي شود.صالحي اميري با بيان اينکه گفتمانسازي اقتصاد مقاومتي
جهاد ملي است و همه بايد در اين خصوص تالش کنند و اين موضوع متعلق
به يک شخص و مدير و ...نيست ،افزود :روحانيت ،نهاد دين ،مسجد ،منبر،
نخبگان ،اصحاب فرهنگ ،صدا و سيما و همه بايد در راستاي اقتصاد مقاومتي
تالش کنند و حال سؤال اين است شما براي اقتصاد مقاومتي چه کردهايد؟.وي
با بيان اينکه دولت در حوزه اقتصاد مقاومتي کارنامه درخشاني دارد و در حوزه
داخلي به دنبال کارهاي روزمره و اغواگرايانه نيست ،اظهار کرد :رئيس جمهور
بارها تاکيد ميکند که نگاه تبليغاتي در کار نداشته باشيد.
وزارت نيرو

شركت آب و فاضالب
روستايي خوزستان

م ريختگي
ب ه ه 
دنياي استکبار از نتايج
انقالب اسالمي است

سياسي

حجت االسالم سعيدي:

استراتژي آمريکا در امنيت سازي براي صهيونيستها
موفق نبوده است

نماينده ولي فقيه در سپاه گفت :استراتژي آمريکا در امنيت سازي
براي صهيونيستها موفق نبوده است.به گزارش خبرگزاري مهر
حجتاالسالم علي سعيدي در جمع منتخبين ائمه جماعات
تهران تهديدات متوجه اين عصر از انقالب را مورد اشاره قرار
داد و با بيان اينکه شرايط انقالب اسالمي هيچگاه به حساسيت
اين مقطع از زمان نبوده است ،گفت :انقالب اسالمي ايران امروز
از سويي قله هاي استقالل ،اقتدار و پيروزي را در نورديده و
ظرفيتهاي بسياري را در دنيا ايجاد کرده و از سوي ديگر با
تهديداتي نيز مواجه است.وي با اشاره به مقاطع مهم تاريخ
اسالم اظهار کرد :بعثت بعنوان آغاز اسالم ناب ،غدير استمرار
اسالم ،عاشورا احياگر اسالم و ظهور جهاني اسالم به رهبري
آخرين حجت خدا ،مقاطع مختلف تاريخ اسالم است که انقالب
اسالمي زمينه ساز حکومت جهان اسالم مي باشد.سعيدي
خاطرنشان کرد :در اين مسئله که انقالب اسالمي ايران مقدمه اي
براي جهاني شدن اسالم است ترديدي وجود ندارد ،از اين رو
انقالب بايد به بهترين وجه تقويت شود تا بتواند براي ظهور
آفرين حجت خدا کادرسازي کند.وي از جبهه استکبار جهاني

به رهبري آمريکا و ليبرال سکوالر داخل به عنوان دو جبهه اي
که در برابر انقالب اسالمي صف آرايي کرده اند ياد کرد و گفت:
انقالب اسالمي از بدو تشکيل تا به امروز با استکبار در تقابل است
و بحمد ا ...توانسته ظرفيتهاي مطلوب و بسيار زيادي را ايجاد
کند.نماينده ولي فقيه در سپاه با اشاره به استراتژي آمريکايي
ها به منظور مقابله با انقالب اسالمي در عرصه بين المللي
آمريکا به دنبال جهاني سازي با استفاده از اطالعات متمرکز،
زبان واحد ،کاال و فرهنگ مشترک جهاني بوده اند ،عالوه بر
اين غربي سازي را با توسعه ايدئولوژي غربي ،توسعه مدل
ليبرال دموکراسي ،گسترش فرهنگ و نهادينه سازي سبک
زندگي غربي دنبال مي کردند که متاسفانه امروز برخي آثار آن
در جامعه ما مشاهده مي شود.وي با بيان اينکه آمريکايي ها
همچنين فرمانروايي بر دنيا را با ائتالف سازي در مسائل جهاني،
مهار و مقابله با انقالب اسالمي ايران و قدرت خاتمه دادن به
بحرانها و سلطه بر انرژي جهان دنبال مي کردند ،اظهار کرد:
تمرکز فشار بر غرب آسيا به دليل سلطه بر شريان انرژي،
توسعه رژيم صهيونيستي از نيل تا فرات و مقابله با حرکتهاي

ادامه از صفحه 2

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :دولت براي استانداران کالس
ايرانشناسي و اسالمشناسي بگذارد.به گزارش خبرگزاري
فارس از قم ،آيتاهلل ناصر مکارمشيرازي در درس خارج
فقه خود با اشاره به حديثي از پيامبر اکرم(ص) اظهار کرد:
ايشان پيشگويي ميکنند زماني ميرسد که انسانها بين
ناتواني و گناه مردد ميمانند که در آن زمان بايد ناتواني را
بپذيرند.وي خاطرنشان کرد :در چنين شرايطي فرد بيدست
و پا انساني است که از مرز حق عبور نميکند به عنوان مثال
کسي نماينده مجلس و شوراي شهر شد ميگويند زندگي
خود را تأمين کرد ولي بايد بررسي شود از کدام راه انجام شده
است آيا از راههاي نامشروع و سوءاستفادهها به اين جايگاه
رسيده است و وجدان و انصاف خود را فروخته است.آيتاهلل
مکارمشيرازي با اشاره به چنين شرايطي گفت :برخي بدون
تقيد به موازين شرع به جايگاهي ميرسند و برخي ديگر که
مقيد هستند زندگي معمولي دارند آنها مديريت گناه و ظلم
بر ديگران دارند به عنوان مثال جنگلها را خراب ميکنند
و پولهاي آن را ذخيره کنند.وي ادامه داد :دادستان کل
فرياد ميزند ميگوييم نروند و کنار دريا را اشغال نکنند
ولي ميبينيم رفتند کاخها ساخته و مجوز دريافت کردند.
اين مرجع تقليد يادآور شد :برخي افراد جنون جمعآوري
ثروت دارند و اميدواريم خداوند نعمت زندگي آبرومندانه،
ساده و پربرکت به انسان بدهد.وي با بيان اينکه عقيده دارم
کساني که دولت براي استانداري تعيين مي کند پيش از
آن بايد کالس آموزش ايرانشناسي و اسالمشناسي براي

اسالمي از ديگر اقداماتي بود که آمريکا دنبال مي کرد.وي با
تاکيد بر اينکه انقالب ما با جهاني سازي آمريکا مقابله کرد
گفت :اقتدار و قدرت انقالب اسالمي تا به امروز تمامي توطئه ها
و خباثت هاي آمريکا را ناکام گذاشته و به اذعان خود آنها،
ايران يکي از قدرتهاي تاثيرگذار دنيا به شمار مي رود که در

دولت براي استانداران کالس اسالمشناسي بگذارد

آنها برگزار کند گفت :در اين کالسها بيان شود مردم
اين مکان مذهبي هستند و روي چه چيزي حساسيت
دارند و خط قرمز آنها چيست ،به استانداران اين مطالب را
بفهمانند.آيتاهلل مکارمشيرازي ادامه داد :به آنها بيان شود
جمهوري اسالمي دو کلمه است و کلمه اسالمي خيلي معنا
دارد ،تا زماني که به مناطق ميروند با مردم درگير نشوند.
در چندين مکان از جمله خراسان جنوبي استاندار با مردم
درگير شده زيرا ايران و اسالمشناسي او درست نبوده است.
وي خاطرنشان کرد :در شيراز مشکالتي به وجود آمده و

همراه با ارزيابي كيفي مناقصه شماره /394ق95/

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب روستايي استان خوزستان در نظر دارد جهت انجام عمليات اجرايي پروژه آبرساني به روستاي
غيزانيه واقع در شهرستان اهواز لولههاي پلياتيلن مورد نياز را به شرح ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي
خريداري نمايد.
* كارفرما و دستگاه مناقصهگزار :شركت آب و فاضالب روستايي خوزستان
 .1مناقصهگران عالقهمند ميتوانند يك سري كامل از اسناد مناقصه را از طريق سامانه جامع معامالت شركت به
آدرس  www.abfar-khoozestan.irبعد از ثبتنام خريداري كنند.
 .2كليه توليدكنندگان و نمايندگان آنها كه واجد شرايط شركت در مناقصه هستند ،ميبايست ضمانتنامه بانكي
شركت در مناقصه به ميزان مبلغ تعيين شده ارائه دهند .ضمانتنامه شركت در مناقصه بايد به مدت  60روز از تاريخ
تسليم پيشنهاد معتبر باشد و طبق آييننامه تضمين براي معامالت دولتي تهيه و ارائه شود.
 .3تامينكنندگان بايد مدركي دال بر نمايندگي از كارخانه توليدكننده داشته باشند و مبدا حمل ميبايست انبار
كارخانه توليدكننده لوله باشد.
تذكر :در صورت برنده شدن تامينكنندگان در مناقصه كليه لولهها ميبايست از كارخانهاي كه نمايندگي آن را دارند
تهيه گردد.
 .4محل فروش اسناد مناقصه و تحويل پاكات پيشنهاد :شركت آب و فاضالب روستايي خوزستان معاونت پشتيباني
و منابع انساني (اتاق شماره  - )3واحد مناقصات به نشاني اهواز  -ميدان راهآهن  -خ سپاه  -نبش سقراط
 .5پيشنهادها بايد تا  60روز بعد از آخرين موعد تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد.
 .6زمان فروش اسناد از تاريخ  95/12/28لغايت  96/1/10ميباشد.
 .7آخرين مهلت تحويل و قبول پاكات حداكثر تا ساعت  14روز ( 96/1/26به غير از ايام تعطيل و پنجشنبه و جمعه)
ميباشد .بديهي است پيشنهادهايي كه ديرتر از اين مهلت تسليم شوند دريافت نخواهد گرديد.
 .8تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب  96/1/27راس ساعت  14ميباشد .مناقصهگزار پيشنهادها را در حضور نمايندگان
مناقصهگراني كه مايل به حضور باشند بازگشايي خواهد كرد.
 .9تاريخ بازگشايي پاكات ج بعد از بررسي پاكات الف و ب و ارزيابي كيفي مناقصهگران متعاقبا اعالم ميگردد.
 -10مناقصهگزار ،اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه قبل از انتخاب مناقصهگر يا واگذاري پيمان ،صحت و
سقم اطالعات فراهم شده از سوي مناقصهگر را بررسي كند و مناقصهگر اين حق بررسي را از سوي مناقصهگزار
ميپذيرد.
 .11ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
جهت كسب اطالعات بيشتر و خريد اسناد مناقصه و دريافت نمونه قرارداد به بخش مناقصات سايت شركت
 www.abfar-khoozestan.irمراجعه و يا با شماره تلفن  0613-3336991تماس فرماييد.
رديف

شرح كاال

مقدار

واحد

مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه

1

لوله پلياتيلن  630م.م فشار  10اتمسفر

12000

متر

 7/230/000/000ريال

2

لوله پلياتيلن  500م.م فشار  10اتمسفر

18000

متر

روابط عمومي شركت آب و فاضالب روستايي خوزستان

3

اخبار برگزيده»

آفرين بر نظر پاک خطاپوشش باد!

صحنه معادالت ميداني منطقه شاهد اين تاثير هستيم.وي افزود:
از سوي ديگر امروز استراتژي آمريکا در امنيت سازي براي
صهيونيستها نه تنها موفق نبوده بلکه صهيونيستهاي غاصب
که روزي استراتژي از نيل تا فرات را دنبال مي کردند امروز
در درون سرزمينهاي اشغالي نيز امنيت ندارند.

آي تاهلل مکارمشيرازي:

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

تاريخ انتشار نوبت اول95/12/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/12/26 :
خ ش95/12/25 :
مالف5/5142 :

فرمانده سپاه:
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وزير ارشاد:

دولت به دنبال کارهاي روزمره
و اغواگرايانه نيست

و تحليل کنيم که در بعد خارجي بيداري انقالب و جبهه مقاومت انقالب نمايان است و اين
بههم ريختگي در دنياي استکبار بدون ترديد از اثرات انقالب اسالمي بوده است.وي ادامه
داد :جبهه مقاومت انقالب قدرت کمونيسم شرق را از هم پاشيد و به ياري خدا در حال از
هم پاشيدن قدرت غرب است که شواهد آن قابل مشاهده است.فرمانده سپاه با بيان اينکه
بعد خارجي انقالب روز به روز در حال توسعه و قدرت گرفتن است ،عنوان کرد :هيچکدام
از برنامههاي دشمن در منطقه موفق نبوده است و حتي رژيم صهيونيستي در حال دفاع از
داخل مرزهاي خود است و از پس مردم فلسطين و غزه هم بر نميآيد.وي با اشاره به اينکه
اگر جبهه مقاومت انقالب نبود معلوم نبود چه بر سر سوريه ميآمد ،گفت :از زماني که داعش
شکل گرفته انسجام در داخل نيروهاي انقالب براي دفاع بيشتر شده و با شور و اشتياقي بيشتر
از دوران دفاع مقدس در حال مقاومت هستند که اين از اثرات انقالب است.

در سيستان و بلوچستان استانداري فرستادند که تعادل
بين شيعه و سني را بر هم زده است.استاد حوزه علميه قم
عنوان کرد :امامان جمعه از سيستان و بلوچستان آمدند و
گفتند شيعهها در حال رفتن هستند ،گذشته از همه چيز
خطر تجزيه به وجود ميآيد .متاسفانه روي اين مسائل فکر
نميشود بايد پيش از اين امر کالسي برگزار شود و بيان
شود مردم خراسان جنوبي از نظر مذهبي چگونه هستند
و چه حساسيتها و خط قرمزهايي دارند.وي با بيان اينکه
ي در بسياري از مکانها وجود دارد زيرا آموزشي
اين درگير 

وزارت جهاد كشاورزي

براي آنها برگزار نشده است گفت :مردم مذهبي هستند و به
مسائل مذهبي احترام ميگذارند و ميگويند شهيد داديم تا
جمهوري اسالمي برپا شود ميخواهيد محصول شهدا را بر
باد دهيد.آيتاهلل مکارمشيرازي يادآور شد :اين موارد براي
مسؤوالن هزينه دارد و محبوبيت و طرفداران آنها را کم
ميکند بايد روز به روز طرفدار و محبوبيت بيشتر داشته
باشند ولي برخي افرادي را ميفرستند که نه جمهوري اسالمي
ميدانند يعني چي و نه از منطقه شناخت دارند.وي با انتقاد
از عملکرد دولت در فرستادن استانداراني بدون شناخت
مردم استانها عنوان کرد :ايکاش قبل از اينکه استانداري
به مناطق فرستاده شود براي آنها کالسهاي ايرانشناسي
و اسالمشناسي بگذارند تا خط قرمزها و حساسيتهاي آنجا
را درک کنند.استاد برجسته حوزه علميه مطرح کرد :نبايد
استانداران در مناطق با مردم درگير شوند ،مانند اتفاقاتي
که هماکنون در خراسان جنوبي رخداده و استاندار با مردم
درگير است.آيتاهلل مکارم شيرازي اظهار داشت :دولت بايد
براي استانداران کالس ايرانشناسي و اسالمشناسي بگذارد
چراکه آنها در حال تخريب دولت هستند و ما اينهمه
شهيد در اين کشور ندادهايم که برخي بهسادگي آبروي نظام
را ببرند.وي با بيان اينکه ايام عيد امسال با ميالد حضرت
زهرا (س) توأم است گفت :افراد بايد کاري کنند که خدا
از آنها راضي باشد و افراد ضعيف و ناتوان را کمک کنند و
به رعايت مسائل اسالمي بپردازند؛ احسنالحال براي انسان
تقوا ،بيداري ،هوشياري ،محبت و دوستي است.

شركت خدمات حمايتي كشاورزي

وزير دادگستري ميگويد بر اساس آمار مستند و قابل اثبات قدرت اقتصادي
و خريد مردم افزايش پيدا کرده است! به گزارش روابط عمومي وزارت
دادگستري ،حجت االسالم والمسلمين مصطفي پورمحمدي ادعاهاي
مطرح شده در خصوص کاهش توان اقتصادي اقشار جامعه را بي اساس
دانسته و تصريح کرد :ما بر اساس آمار دقيق صحبت مي کنيم و هرکس
ادعايي بر خالف اين آمار دارد مي تواند با سند و استدالل مطرح کند.
رشدي که طبقات پايين داشته اند به مراتب بيشتر از رشد طبقات باالتر
بوده است .اين آمار واقعي نشان مي دهد ضمن اينکه رشد اقتصادي
کشور در  9ماهه امسال  5/7درصد و بدون نفت پنج درصد بوده است
در سفره مردم نيز تاثير مستقيم داشته و ضمن آنکه قدرت خريد مردم
کاسته نشده ،چند درصد هم افزوده شده است .وي با انتقاد از کتمان
حقايق در مورد دستاوردها و اقدامات مثبت صورت گرفته گفت :نبايد در
مورد نعمتها و تالشهاي صورت گرفته ،ناسپاسي صورت گيرد؛ چرا اين
دستاوردها را نمي بينيم؟ از تحقير يکديگر و کتمان حقيقت چه سودي
مي بريم؟ فرهنگ خوب ديدن ،زيبا ديدن و حسن ظن ،فرهنگ الهي است
و بدانيم که فرهنگ سوء ظن ،همه را به نابودي مي کشاند.
***

از تشک ُکشتي چه خبر؟!

به گزارش عصر ايران ،بهروز نعمتي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفت:
افرادي كه جمع شدند و تشكيل جبهه دادهاند مي خواهند روحاني را
زمين بزنند ولي خدا با روحاني است .بحثي كه رئيس مجلس مطرح كرد
كه رياست جمهوري روحاني دو دوره اي است ،مشخص كننده خيلي
چيزهاست .حسن روحاني قطعا رئيس دولت دوازدهم خواهد شد.
***

ي روم
به نفع روحاني کنار نم 

رئيس هيئت بدوي تخلفات اداري نهاد رياستجمهوري بعد از اعالم
کانديداتورياش گفت که به نفع روحاني از انتخابات کناره گيري نخواهد
کرد .حجتاالسالم محمد اشرفياصفهاني در گفتگو با تسنيم ،در پاسخ
به سؤالي درباره احتمال کانديداتورياش در انتخابات رياستجمهوري،
گفت :ان شاء اهلل قرص و محکم وارد صحنه انتخابات رياستجمهوري
خواهم شد و ان شاء اهلل بعد از تعطيالت نوروزي نيز برنامههاي خود را
به طور کامل به مردم ارائه خواهم کرد .وي در پاسخ به اين سؤال که در
صورت کانديداتوري ،آيا قرار است به نفع حجتاالسالم روحاني کنارهگيري
کنيد؟ گفت :قطعاً به نفع آقاي روحاني يا گزينههاي ديگر کنارهگيري
نخواهم کرد .بنده مستقل مستقل هستم و به عنوان کانديداي مستقل
در عرصه انتخابات رياستجمهوري حضور خواهم داشت.

مناقصه عمومي يكمرحلهاي

نوبت دوم

تاريخ1395/12/23 :
شماره55/54/95/1519 :

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان چهارمحال و بختياري

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان چهارمحال و بختياري در نظر دارد عمليات بارگيري ،حمل و تخليه
مقدار  9000تن انواع نهادههاي زراعي از مبدا انبارهاي شركت در استان چهارمحال و بختياري (شهركرد)
به كليه نقاط داخل و خارج استان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يكمرحلهاي به پيمانكاران واجد
شرايط واگذار نمايد .لذا از متقاضيان دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ
 96/1/5لغايت روز سهشنبه  7( 96/1/15روز كاري) با در دست داشتن معرفينامه و ارائه فيش واريزي به
مبلغ  500/000ريال در وجه شركت خدمات حمايتي كشاورزي به شماره حساب  4001039704005791نزد
بانك ملي به آدرس شركت واقع در كيلومتر  5جاده فرخشهر به شهركرد دفتر كميسيون معامالت مراجعه
نمايند .ضمنا آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ  96/1/28به دبيرخانه
شركت واقع در آدرس فوقاالشاره ميباشد .بازگشايي پاكات پيشنهادي نيز روز سهشنبه مورخ 96/1/29
ساعت  10در آدرس فوقالذكر خواهد بود.
يادآور ميگردد :مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ  175/000/000ريال است كه به دو صورت پرداخت
نقدي (فيش واريزي) و ضمانتنامه بانكي قابل ارائه ميباشد.
ضمنا جهت كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد ضمن تماس با شماره تلفن 03833330418به آدرس اينترنتي شركت
 www.assc.irو آدرس پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات  http://iets.mporg.irنيز مراجعه فرماييد.

تاريخ انتشار نوبت اول95/12/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/12/26 :
خ ش95/12/25 :

شركت خدمات حمايتي كشاورزي
استان چهارمحال و بختياري

آگهي مناقصه عمومي
نوبت دوم

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري شهر جديد پرند

شهرداري پرند در اجراي موافقتنامه شماره  778526استانداري تهران در نظر دارد ترميم و روكش آسفالت معابر شهر پرند را از طريق مناقصه
عمومي به پيمانكاران داراي حداقل رتبه  5رشته راه و باند از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و با شرايط ذيل واگذار نمايد.
 -1موضوع مناقصه :ترميم و روكش آسفالت معابر شهر پرند از محل اعتبارات استاني
 -2محل اجراء پروژه :شهر پرند
 -3مدت زمان اجراي پروژه :دو ماه
 -4مبلغ اجراي پروژه 5/140/000/000 :ريال (پنج ميليارد و يكصد و چهل ميليون ريال)
 -5مهلت و محل توزيع اسناد :محل دريافت اسناد واحد امور پيمانهاي شهرداري پرند ميباشد .مهلت توزيع و عودت اسناد از تاريخ 96/1/14
لغايت  96/1/23ميباشد.
 -6مبلغ تضمين شركت در مناقصه( 257/000/000 :دويست و پنجاه و هفت ميليون) ريال
 -7محل و تاريخ گشايش پاكات پيشنهاد قيمت :بازگشايي پاكات روز شنبه مورخ  1396/1/26ميباشد.
 -8شهرداري در قبول يا رد كليه پيشنهادات مختار است.
 -9هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -10هزينه دريافت اسناد مناقصه  500/000ريال ميباشد.
الزم به ذكراست در صورت عدم تمايل نفرات اول و دوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد،
اطالعات تكميلي در اسناد مناقصه ذكر گرديده و متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :كيلومتر  30اتوبان تهران  -ساوه ،شهر
جديد پرند ،ميدان بصيرت ساختمان شهرداري مراجعه يا با شماره تلفن  021-56933028تماس حاصل فرمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول95/12/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/12/26 :
خ ش95/12/19 :

شفا نظرپور  -شهردار شهر پرند

