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رهبر معظم انقالب در ديدار جمعي از فرماندهان ارتش:

» زمزمه

امام خامنهاي ،اي زالل چشم ه نور

»

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :نامزدهاي انتخاباتي به مردم وعده دروغ ندهند.به گزارش فارس
از قم آيتاهلل ناصر مکارمشيرازي در درس خارج فقه خود با اشاره به مسائل مربوط به انتخابات
گفت :انتخابات بايد پرشور و دشمنشکن باشد زيرا دشمنان منتظر هستند حضور پاي صندوقهاي
رأي را بررسي کنند اگر درصد حضور پايين آمده باشد فشارها را زياد کنند و اگر درصد باال باشد
فشار را کاهش ميدهند.وي عنوان کرد :انتخابات بر ديدگاه دشمنان و دوستان تأثيرگذار است
بنابراين پرشور بودن انتخابات بايد هدف باشد.وي با اشاره به وظايف مردم و کانديداها گفت:
زماني که بيان ميشود انتخابات در جمهوري اسالمي ،کلمه اسالمي خط قرمز ايجاد ميکند و
مردم و کانديداها مسئوليت دارند ،در انتخابات آمريکا مباحثي در زمينه انحراف جنسي ،دروغ و
تهمت را نسبت به يکديگر بيان کردند؛ بايد در نظر داشت انتخابات آمريکا رسوايي براي جهان
غرب بود و سخنان آنها را فراموش نکرديم زيرا خط قرمز ندارند و پايبند نيستند.وي با اشاره به
عملکرد کانديداها و مردم گفت :کانديداها وعده دروغ ندهند ،عوام فريبي نکنند و نگويند به هر

قيمتي بايد به اين مقام برسيم ،در نظر داشته باشند روز جزايي وجود دارد و اين مقامها زودگذر
است همان گونه که پيش از اين ديديم بايد بدانند مردم :دروغ ،وعدههاي دروغين و فريبکاري
را دوست ندارند.وي خاطرنشان کرد :کانديداها براي رسيدن به هدف نبايد ديگران را تخريب
کنند و آبروي مسلمان مانند خون او اهميت دارد.وي ادامه داد :براي اينکه فردي طرفدار کسب
کند ميگويد اقتصاد و فرهنگ مملکت خراب است؛ نظام را تخريب ميکنند و اين انصاف ،دين و
اخالق و وجدان نيست ،درست است که مشکالتي وجود دارد ولي اکنون مملکت در منطقه حرف
اول را ميزند.وي با بيان اينکه انتخابات دايره امتحان است گفت :مردم نبايد گرفتار جناح شوند
بلکه بايد به فردي که صالحتر است رأي داده شود ،البته ملت ما فهميده و دانا است و مردم در
انتخابات از عهده امتحان الهي برميآيند.وي يادآور شد :کانديداهاي انتخابات بايد نمونه باشند و
مانند کانديداي آمريکايي نشوند ،بلکه آبرويي براي نظام و کشور باشند ما نيز دعا ميکنيم اين
انتخابات از هر نظر سالمت باشد.

امير عاملي

سالم اي ز همه كس شبيهتر به امام

سالم صدرنشين فدايي اسالم

شما بزرگ ،شما مهربان ،شما خوبيد
هماره نور در آغاز و آخر و فرجام
كنون كه مهر شما در دل است بايد گفت
نميبرد بخدا مهر خوبرو ايام
بيان ما همه عشق و تمام تهنيت است
زبان ياوهسرايان پر است از دشنام
امام خامنهاي اي زالل چشمه نور
شراب معرفت عاشقانهاي در جام

» خبر

نماينده اصالحطلب مجلس:

کنار رفتن جهانگيري به نفع روحاني
قطعي نيست و بستگي به شرايط دارد

نماينده مردم تهران در مجلس معتقد است که کنار رفتن «جهانگيري» به نفع «روحاني»
بستگي به شرايط در فضاي انتخابات دارد.محمود صادقي در گفتگو با خبرنگار پارلماني
خبرگزاري تسنيم ،با اشاره به داليل ثبتنام اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور
در انتخابات رياستجمهوري ،گفت :تمام گفتهها را آقاي جهانگيري گفته است.وي
ادامه داد :آقاي جهانگيري براي هماهنگي با حجتاالسالم حسن روحاني در انتخابات
ثبتنام کرده است.وي با اشاره به کنارهگيري جهانگيري به نفع روحاني از صحنه
انتخابات آتي ،اظهار داشت :کنار رفتن جهانگيري به نفع روحاني به شرايط و فضاي
انتخابات بستگي دارد.

جانشين سازمان بسيج مستضعفين:

مردم پيروي از واليت مطلقه فقيه را
اثبات کردند

جانشين سازمان بسيج مستضعفين گفت :پيروي از واليت مطلقه فقيه ،قانون اساسي و
دشمنستيزي سه اصل مهم است که مردم اثبات کردند.به گزارش خبرگزاري فارس از
مهر ،سردار علي فضلي در دومين يادواره  65شهيد بخش وراوي شهرستان مهر اظهار
داشت :پيروي از واليت مطلقه فقيه ،قانون اساسي و دشمنستيزي سه اصل مهم است
که مردم اثبات کردند در مقابله با دشمن چه کوچک و چه بزرگ تاب و تحمل ظلم و
جور ندارند و نشانه اين ظلم ستيزي حماسه هشت سال دفاع مقدس بود که ملت ما در
دفاع از انقالب اسالمي يک سانتي متر کوتاه نيامدند.وي با اشاره به وجود برخي مشکالت
به ويژه در حوزه اقتصاد در کشور بيان داشت :مشکالتي به ويژه در حوزه اقتصاد وجود
دارد و مردم تمام مشکالت اقتصادي را مي بينند اما ناديده ميگيرند چون شرايط کالن
کشور و ارزش هاي انقالب را ارزيابي ميکنند و اصل را بر حفظ انقالب اسالمي ميدانند.
فرمانده قرارگاه مرکزي راهيان نور تصريح کرد :انقالبيوني که امروز پيشکسوت شدهاند
بايد مورد احترام قرار بگيرند و تکريم شوند.وي با اشاره به در پيش بودن دو انتخابات
مهم رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي شهر و روستا بيان داشت :دو انتخابات مهم
پيش رو است که يک شرايط و آزمون مهم ديگري پيش رو ملت بزرگ ايران است که
اميدواريم همانند گذشته از اين آزمون سربلند بيرون بيايم و همان طور که رهبر معظم
انقالب فرمودند چيزي جز جلب رضايت خداوند نباشد.

مشاور رئيس مجلس:

برخي براي رسيدن به قدرت
دست به هرکاري ميزنند

مشاور رئيس مجلس گفت :برخي از رجال سياسي براي رسيدن به اريکه قدرت زودگذر،
دست به هر کاري ميزنند.منصور حقيقتپور در گفتگو با خبرنگار فارس در اردبيل اظهار
کرد :در شرايط فعلي برخي از رجال سياسي براي رسيدن به اريکه قدرت زودگذر ،دست
به هر کاري ميزنند و حتي از دروغ و تهمت به رقيب نيز چشمپوشي نميکنند.وي
افزود :مکتب فقهي اهل بيت (ع) برگرفته از رفتار علوي بوده و مشاهده چنين رفتارهايي
توجيهناپذير است ،براي رسيدن به صندلي مخصوص پاستور ،هدف وسيله را توجيه نکرده
و ارزش صندلي رياست تنها در احقاق حق مظلوم خواهد بود.وي تصريح کرد :تجربه
نشان داده است که در دورههاي اخير ،برخي از افراد تأييد صالحيتشده در انتخابات
ت جمهوري ،توصيههاي مواليمان حضرت علي (ع) را زير پا گذاشته و با پاشيدن
رياس 
بذر نفاق و تفرقه باعث دلسرد شدن دوستان انقالبي در جهان اسالم شدند؛ بايد به
اين نکته توجه شود که با توجه به موقعيت کشورمان در منطقه اين اقدامات ميتواند
شکننده باشد.حقيقتپور با اشاره به برخي از افرادي که در دورههاي اخير بازار تهمت
و افترا را گرم کردند ،توضيح داد :سياهنمايي محض در خصوص عملکرد انقالبي نظام
و وارد آوردن آسيبهايي به روحيه نشاط و اميد در جامعه از جمله عوامل زمينهساز
خوشحالي دشمنان انقالب خواهد بود.وي با بيان اينکه در دورههاي اخير برخي از
افراد وعدههاي ناممکن و نشدني ارائه کرده و باورهاي مردم را هدف قرار داده بودند،
خاطرنشان کرد :اين چهرهها از خطوط قرمز نظام عبور کرده و در برخي از مواقع باعث
بروز اختالفات قومي و اجتماعي نيز شدند.وي با تأکيد بر رعايت رفتار علوي و اصول
اخالقي در آستانه ورود به انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري ،اظهار کرد :براي
رسيدن به منصب دنيايي پوچ و بيارزش ،خدا را فراموش نکنيم و با آبروريزي رقباي
انتخاباتي ،عرش خداوند را نلرزانيم.

ذوالفقاري خبر داد:

تامين امنيت انتخابات با ۲۶۰هزار نيرو

معاون امنيتي و انتظامي وزير کشور با بيان اينکه  ٢٦٠هزار نيرو وظيفه تامين امنيت
انتخابات را بر عهده دارند ،گفت :در حال حاضر تهديد خاصي براي انتخابات رياست
جمهوري و شوراها نداريم.به گزارش خبرنگار مهر ،حسين ذوالفقاري در نشست خبري
گفت :براي تمام مراحل انتخابات آسيب هاي امنيتي شناسايي شده و اشراف اطالعاتي
در داخل و خارج از کشور وجود دارد.ذوالفقاري افزود :پيش بيني وقوع پديده هاي خاص
صورت گرفته و در حال حاضر تهديد خاصي براي انتخابات رياست جمهوري و شوراها
نداريم.معاون امنيتي وزارت کشور گفت :ستاد امنيت انتخابات در اين وزارت متشکل از
عناصر ستادکل نيروهاي مسلح ،سپاه ،ارتش ،نيروي انتظامي ،وزارت اطالعات و صدا و
سيما تشکيل شده است.ذوالفقاري افزود :سه کميته زير نظر اين ستاد فعاليت مي کنند
که کميته اشراف اطالعاتي ،کميته فضاي مجازي و کميته عمليات و انتظامات وظيفه
برقراري امنيت کشور را بر عهده دارد.وي با بيان اينکه اطلس انتخابات رياست جمهوري
و شوراها براي استانها ارسال شده اظهار داشت :بيش از  ٢٦٠هزار نيرو وظيفه تامين
امنيت انتخابات را بر عهده دارند و  ٤٠فروند بالگرد نيز در اختيار ستاد انتخابات استانها
قرار گرفته است.وي گفت :اخيرا دستورالعمل تبليغات در فضاي مجازي تصويب و براي
اجرا ابالغ شد که بر اساس آن نامزدها بايد بر اساس نمادي که در وزارت ارشاد به ثبت
مي رسانند بايد فعاليت کنند.

واعظي:

دخالت آمريکا در جلوگيري از پرتاب
ماهواره هاي ايراني شايعه است
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ،شايعه دخالت آمريکا براي جلوگيري از پرتاب ماهواره هاي
ايران را رد کرد.به گزارش خبرگزاري مهر محمود واعظي انتشار خبري مبني بر تالش
آمريکا براي جلوگيري از پرتاب ماهواره ايراني «شريف ست» را بي اساس خواند.وي
گفت :آمريکا هيچ دخالتي در پرتاب شدن يا نشدن ماهواره هاي ايراني نمي تواند داشته
باشد و ارتباطي هم به آنها ندارد.به گفته واعظي ،ماهواره هاي ايراني هر زمان که شرايط
براي پرتاب آنها فراهم باشد بدون کوچکترين مانعي پرتاب مي شوند.

انتخابات بايد سالم  ،گسترده و با امنيت برگزار شود

حضرت آيت اهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي
صبح ديروز در ديدار فرماندهان و جمعي از يگانهاي
نيروهاي چهارگانه ارتش به مناسبت روز ارتش و
نيروي زميني با اشاره به نقش اقتدار ،تواناييها و
انگيزه باالي ارتش در تأمين امنيت کشور ،نيروهاي
نظامي را يکي از مؤلفه هاي تأمين امنيت برشمردند
و با تأکيد بر تأثير عملکرد دستگاههاي اقتصادي،
علمي و تحقيقاتي ،و آموزشي و فرهنگي در جلوگيري
از به نتيجه رسيدن اهداف دشمن ،اولويت درجه يک
کشور را مسائل اقتصادي دانستند و گفتند :اصلي ترين
وظيفه مسئوالن ،پيگيري سياستهاي اقتصاد مقاومتي
به ويژه در بخش اشتغال و توليد و تالش جدي براي
حل مشکالت معيشتي مردم و همچنين ايستادگي در
مقابل ابرقدرتها و نترسيدن از تشر آنها است.
رهبر انقالب اسالمي همچنين با اشاره به انتخابات
 ۲۹ارديبهشت ،انتخابات در نظام جمهوري اسالمي
را نماد مردم ساالري اسالمي و مايه عزت و افتخار و
قدرت و سربلندي دانستند و تأکيد کردند :بايد مردم،
مسئوالن و نامزدها ،انتخابات را قدر بدانند و زمينه يک
انتخابات پرشور و شوق و با نشاط ،سالم ،با امنيت و
گسترده را فراهم کنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين ديدار با گراميداشت
روز ارتش و تجليل از خانواده ها و همسران و فرزندان
ارتشيان به عنوان همسنگران و همرزمان واقعي آنها،
تعيين روز ارتش به وسيله امام (ره) را يکي از بهترين و
هوشمندانهترين اقدامات امام راحل برشمردند و گفتند:
اين اقدام عالوه بر مستحکم کردن پايه هاي ارتش
جمهوري اسالمي ،موجب يأس و نااميدي بسياري از
توطئه گران ،در آن زمان شد.
ايشان با تأکيد بر اينکه تعيين روز ارتش از جانب امام
خميني (ره) به معناي پذيرش هويت ارتش با همه
مختصات و شرايط آن در ابتداي پيروزي انقالب بود،
افزودند :حفظ و تقويت ارتش ،اعتقاد قلبي و عميق
امام(ره) بود و اين تصميم صحيح امام موجب شد ارتش
در همه قضاياي بعد از انقالب ،خوش به درخشد.
رهبر انقالب اسالمي ،ايستادگي در مقابل توطئه هاي
دروني را يکي از نمونه هاي کارنامه درخشان ارتش
برشمردند و گفتند :نقش آفريني ارتش در دوران
دفاع مقدس و ارائه جلوه هاي عملي از سطوح باالي
اخالق و معنويت در کنار قدرت رزمي ،يکي ديگر از
افتخارات آن است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي ،شهيدان صياد شيرازي
و بابايي و بسياري از شهداي ارتش را الگوهاي عملي
از اخالق و معنويت خواندند و تأکيد کردند :ارتش
جمهوري اسالمي امروز يک نيروي فکري و معنوي و
داراي انگيزه هاي پاک و مقدس است که اين يکي از
آثار مهم اقدام امام در تعيين اين روز است و بايد اين
ارزشها قدر دانسته و تقويت شوند.
ايشان با تأکيد بر لزوم افزايش آمادگي هاي روحي
و معنوي ارتش ،به نقش مهم نيروهاي مسلح در

تأمين امنيت اشاره کردند و افزودند :امنيت براي
يک کشور بسيار مهم است و هرچه نيروهاي مسلح
مقتدرتر و پرانگيزه تر باشند ،اين اقتدار حتي اگر با
تحرک نظامي هم همراه نباشد ،زمينه ساز ايجاد
امنيت خواهد بود.
فرمانده کل قوا ،فرماندهان ارتش را به تربيت انسانهايي
که بتوانند الگو باشند توصيه و خاطرنشان کردند :روز
به روز بايد الگوهاي اخالقي همچون شهيد صياد و
شهيد بابايي در سازمان بزرگ و داراي شوکت ارتش
افزايش يابد.
رهبر انقالب اسالمي با تأکيد بر اينکه نيروهاي مسلح
از مهمترين حصارهاي تأمين امنيت براي مردم بشمار
مي روند ،افزودند :عالوه بر نيروهاي مسلح ،مجموعه ها
و دستگاههاي اقتصادي ،آموزشي ،علمي و تحقيقاتي
و فرهنگي نيز اگر در جهت مقابله با اهداف دشمن
و به عنوان بخش هاي تکميل کننده يکديگر ،عمل
کنند ،قطعاً هماهنگ با نيروهاي مسلح ،زمينه ساز
حفظ و تقويت امنيت ملي و توسعه و پيشرفت کشور
خواهند شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي يکي از طراحي هاي اصلي
دشمن را ،استفاده از نقاط ضعف و مشکالت اقتصادي
براي ضربه زدن به ملت ايران ،دانستند و خاطرنشان
کردند :به همين علت در سالهاي اخير شعارهاي
اقتصادي برگزيده و برجسته شدند.
ايشان تقويت بنيه اقتصادي کشور را حساس ترين
و کليدي ترين موضوع برشمردند و گفتند :بر همين
اساس بر اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي به عنوان
يک مجموعه «کار و حرکت و اقدام» بويژه بر موضوع
اشتغال و توليد و همچنين مسائل معيشتي مردم
و کارکنان دستگاههاي مختلف از جمله نيروهاي
مسلح تأکيد دارم.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به تمرکز بدخواهان نظام
اسالمي براي استفاده از نقاط ضعف اقتصادي به منظور
ايجاد اخالل ،خاطرنشان کردند :وقتي انگيزه و هدف
دشمن مشخص است ،قاعدتاً بايد انگيزه مسئوالن

براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي افزايش يابد
و من همه اين مسائل را که ديدگاه کارشناسان زبده
اقتصادي است ،به طور مشروح و خصوصي براي مسئوالن
نيز بيان کرده ام.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند :توقع من از مسئوالن
اين است که وقتي انگيزه دشمن را براي استفاده از
نقاط ضعف اقتصادي مي بينند ،درصدد برطرف کردن
نقاط ضعف اقتصادي و بستن منافذ برآيند.
ايشان تأکيد کردند :البته نظام جمهوري اسالمي و
ملت ايران ،نقاط قوت فراواني دارند و علت سربلندي
ملت در مقابل توطئه هاي گوناگون ،از ابتداي پيروزي
انقالب تاکنون همين نقاط قوت عجيب است که از لحاظ
کميت و کيفيت ،از نقاط ضعف بيشتر هستند.
رهبر انقالب اسالمي يکي از اين نقاط قوت برجسته را
روحيه شجاعت و ايستادگي ملت ايران در برابر تشرها و
اخم هاي ابرقدرتها دانستند و افزودند :يکي از شگردهاي
قدرتهاي متجاوز ،براي ترساندن ملتها و دولتها و وادار
کردن آنها به تأمين منافع نامشروع خود ،تشر زدن و
از خود بزرگنمايي نشان دادن است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند :براي يک کشور
بدترين حالت آن است که مسئوالن آن کشور ،از تشر
دشمن بترسند زيرا اين کار در را براي ورود ،تجاوز
و تعرض او باز مي کند.ايشان خاطرنشان کردند :در
اينکه امور کشور را بايد با عقل و تدبير و حکمت انجام
داد ،هيچ ترديدي وجود ندارد اما اين تدبير و حکمت
بايد همراه با شجاعت باشد.
رهبر انقالب اسالمي تأکيد کردند :ترسيدن و دلهره از
تشر دشمن و تحت تأثير اخم قدرتمندان قرار گرفتن
اول بدبختي است.
ِ
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند :اگر کسي هم مي خواهد
بترسد ،اشکالي ندارد اما از طرف ملت و به حساب
مردم نترسد زيرا ملت ايران ايستاده است.
ايشان با اشاره به انواع توطئه ها از ابتداي پيروزي
انقالب اسالمي تاکنون ،خاطرنشان کردند :اگر بنا بود
جمهوري اسالمي و ملت ايران از قدرتها بترسد و در

سروري:

دبيرکل جمعيت رهپويان انقالب اسالمي از نهايي شدن
ليست خدمت تا اوايل ارديبهشتماه خبر داد.پرويز سروري
در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم،
با اشاره به آخرين مراحل نهايي شدن ليست خدمت
براي شوراي شهر تهران ،اظهار داشت :پنجم يا ششم
ارديبهشت ماه ليست خدمت نهايي ميشود ،البته اين
تاريخ هنوز قطعي نيست ،ولي ما تالش ميکنيم تا پنجم
يا ششم ارديبهشت ماه اين ليست نهايي شود.وي تاکيد
کرد :اين ليست به هيچوجه با نگاه سياسي جمعبندي
نشده و به شدت هم با هرگونه نگاه سهيمه مدارانه در
شکلگيري اين ليست مخالفت شده است.وي تصريح
کرد :تالشمان بر اين است که ليستي کارشناسي و مبتني

مقابل آنها عقب نشيني کند ،اکنون ديگر هيچ اثر و
نشاني از ايران و ايراني باقي نمي ماند.
رهبر انقالب اسالمي تأکيد کردند :دشمن اعم از آمريکا
و بزرگتر از آمريکا ،در مقابل نظامي که به مردم خود
متصل است و مردم و ملت خود را دوست دارد و ملت
نيز آن نظام را دوست دارند و در مقابل دشمن مقاوم
هستند ،هيچ غلطي نمي تواند بکند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اينکه در دشمني
قدرتهاي زورگو بويژه آمريکا ،با ملت ايران هيچ ترديدي
نيست افزودند :اينکه بگويند با فالن فرد موافق هستند
و با او مالحظه خواهند کرد ،حرف نادرستي است زيرا
دشمني آنها از زمان امام (ره) و بعد از امام و در زمان
دولتهاي گوناگون که با ساليق مختلف ،بر سر کار
بودند ،همواره ادامه داشته است.
ايشان با تأکيد بر اينکه بايد اقتدار و ايستادگي ملت ايران و
تأثيرناپذيري ملت از تشر آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي
ادامه پيدا کند ،خاطرنشان کردند :بخش مهمي از ادامه
ايستادگي و نهراسيدن از دشمن ،به عهده نيروهاي مسلح،
و بخش عمده آن بر عهده اقتصاديون و مجموعه هاي
فرهنگي ،آموزشي ،بخصوص متصديان بخش هاي
علمي و تحقيقاتي است.
رهبر انقالب اسالمي در بخش پاياني سخنانشان با
پيش رو ،انتخابات را از افتخارات
اشاره به انتخابات ِ
ملت ايران و مايه عزت ،قدرت ،روسفيدي و سربلندي
ملت ايران در دنيا خواندند و افزودند :بدخواهان بهدنبال
نشان دادن اسالم و معنويت در نقطه مقابل مردم ساالري
بودند ،اما جمهوري اسالمي ،با مردم ساالري اسالمي و
انتخابات ،غلط بودن اين حرف را نشان داد.
حضرت آيت اهلل خامنهاي گفتند :همه ملت در انتخابات
احساس ميکنند که کليد کارهاي کشور در دست
خودشان است و آنان هستند که عناصر اصلي کشور
را معين ميکنند.ايشان با تأکيد بر اينکه همه مردم،
نامزدها ،دولت و دستاندرکاران بايد قدر انتخابات را
بدانند و آن را گرامي بدارند ،افزودند :بايد انتخاباتي
گسترده ،با شور و شوق و نشاط  ،سالم و همراه با امنيت
برگزار شود و چنين انتخابات و ذخيرهاي ،به کشور
مصونيت بسياري خواهد داد.رهبر انقالب اسالمي با
اشاره به مطالب وسوسهانگيز رسانههاي دشمن و تالش
خصمانه آنان براي خراب کردن انتخابات ،خاطرنشان
کردند :ملت ايران با همين بيداري و هوشياري که
همواره نشان داده است ،در مقابل اين حرکت عمل
خواهد کرد.پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي،
امير سرلشکر صالحي فرمانده کل ارتش با تبريک
اعياد ماه رجب و گراميداشت روز ارتش و نيروي
زميني ،گفت :امروز ارتش مفتخر است که در همه
عرصههاي زميني ،دريايي ،پدافندي و هوايي با اقتدار،
اعتماد به نفس و توکل به خدا از مرزهاي خاکي و
اعتقادي انقالب اسالمي دفاع ميکند و فراتر از همه
مؤلفههاي آمادگي رزمي ،به درياي بيکران انسانهاي
مؤمن و متخصص خود ميبالد.

وزير اسبق ارشاد:

ليست خدمت،پنج ارديبهشت نهايي ميشود

دولت همچنان منتظر امداد غيبي برجام است

با نيازهاي شهر تهران جمعبندي کنيم ،البته گروهها و
تشکلهاي سياسي با همين نگاه در تالش هستند تا از
اين ليست حمايت کنند.سروري افزود :ليست خدمت
ليستي مبني بر تخصصهاي مختلف مديريت شهري
است.وي در پاسخ به اين سوال که همراه با ليست،
شهردار را نيز معرفي ميکنيد؟ گفت :به دليل اينکه
نميدانيم ترکيب شورا چگونه ميشود ،بايد اجازه دهيم
شوراي بعدي در مورد شهردار تصميم بگيرد ،از اين
نظر ورود به بحث معرفي شهردار نداشتهايم.اين فعال
سياسي اصولگرا معتقد است :تحليل ما بر اين است که
ما ليست شوراي شهر را جمعبندي کنيم و اجازه دهيم
تا منتخبان مردم ،شهردار را انتخاب کنند.

وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت :دولت همچنان
منتظر امداد غيبي برجام است.به گزارش فارس از گرگان،
سيد محمد حسيني در همايش مديريت انقالبي و کارآمد
اظهار کرد :با وجود آنکه رهبر معظم انقالب تأکيد بر اقتصاد
مقاومتي دارند برخي همچنان دلبسته به اقتصاد نظام
سرمايهداري ،ليبرالي و نسخههاي جهاني هستند.وي با
اشاره به اينکه شعار دولت يازدهم در حل مشکالت کشور
در تعامل با دنيا و کدخدا گره خورده شد ،تصريح کرد :کشور
را به خاطر توافق و برجام مدتها معطل کردند هنوز هم
منتظر هستند دستي از غيب بيايد و کمک کند بسياري از
مسائل بايد داخل کشور حل شود.وي با اشاره به اينکه 29
ارديبهشت روز سرنوشتسازي براي کشور است از نيروهاي

متدين و انقالبي خواست تا در مدت يک ماه باقيمانده تا
انتخابات براي آگاهيبخشي جامعه تالش کنند و اگر سؤاالت
و ابهاماتي وجود دارد پاسخ دهند تا انتخابات با نشاط و با
حضور حداکثري مردم داشته باشيم.حسيني با اشاره به اينکه
حضور باشکوه مردم در پاي صندوقهاي رأي مايه اقتدار
نظام اسالمي در صحنه بينالمللي است ،ابراز کرد :روي کار
آمدن مدير اليق ،کارآمد ،توانمند ،واليتمدار ،عالم و انديشمند
ميتواند شرايط کشور را متحول کند.وي با تأکيد بر اينکه
مردم از وضعيت فعلي ناراضي هستند عملکرد دولت يازدهم
را ناکارآمد خواند.وي ابراز اميدواري کرد که يک حکومت
قرآني که باعث عزت انقالب اسالمي در سطح جهاني شود
در انتخابات  29ارديبهشت به پيروزي برسد.

آيت اهلل رئيسي:

رئيس دولت بايد مدعي مبارزه با فساد باشد
کانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت :رئيس دولت
بايد مدعي مبارزه با فساد باشد.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري
فارس ،آيتاهلل سيد ابراهيم رئيسي در جمع جوانان و نخبگان دانشجويي
با بيان اينکه حضور در جمع دانشجويان توفيقي است و بنده از توصيهها
و نصايح خيرخواهانه که مطرح شد ،تشکر ميکنم ،درباره دغدغه نسبت به
فساد اظهار داشت :در تعبير قرآني فساد اينگونه معنا شده است که اگر يک
امري از اعتدال خارج شود ،فساد صورت ميگيرد و اين مسئله ک م و زياد دارد.
وي بر همين اساس افزود :اگر نظام اداري و اقتصادي ما بر مبناي آنچه که
بايد باشد ،نبود و فسادآور بود ،بايد حتماً بسترهاي فساد را از بين برد؛ علت،
سازوکارهاي فاسد است که منجر به فساد و پرونده ميشود.وي با اشاره به
حضور خود در سازمان بازرسي کل کشور و بازرسي از سازمانها و وزارتخانهها
تصريح کرد :پس از حکم  8مادهاي رهبر معظم انقالب براي مبارزه با فساد،
ما سه سال متوالي نمايشگاه برپا کرديم ،تا آسيب دستگاهها را به نمايش
بگذاريم.وي ادامه داد :ما در نمايشگاه اول خود از مديران و کارشناسان ارشد
دعوت کرديم تا ببينند در وزارتخانهها چه خبر است و حدود  5هزار نفر از
مديران عالي و مياني و کارشناسان از اين نمايشگاه بازديد کردند و سخنان
و دستنوشتههاي آنها نيز موجود است ،ما گفتيم اگر نگاه ما به کشور بد
است ،خودتان بياييد اينجا و ببينيد و بگوييد نگاه شما ناقص است.وي با
اشاره به جلسه رؤساي سه قوه وقت و رئيس وقت سازمان بازرسي با مقام
معظم رهبري خاطرنشان کرد :رهبر معظم انقالب در آن جلسه فرمودند که
نمايندگاني از دفتر ما آمدند و از اين نمايشگاه تعريف کردند و گفتند که در
اين نمايشگاه آسيبهاي دستگاهها نشان داده شده است.وي با تأکيد بر اينکه

ادامه از صفحه اول
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و عضو مرکزيت حزب کارگزاران
و محمد هاشمي دبير سياسي سابق همين حزب به کمک او
شتافتند و اسم خود را در فهرست نامزدهاي انتخابات رياست
جمهوري آوردند.
رهامي ،کواکبيان و هاشميطبا هم که به طيف اصالحات مربوط
هستند فکر کردند در همراهي با جهانگيري و محمد هاشمي
قدمي پيش نهند.
واقعيت اين است که مردم حرف حق را ميپذيرند ،سخن درست را
از نادرست تشخيص ميدهند .اگر رئيس جمهور حرف حق و سخن
درست بزند از او مي پذيرند و نيازي نيست او را در دفاع از کارنامه

بنده بهعنوان فردي که در تمام سالهاي خدمت با فساد مبارزه کردهام نه فساد
درون دستگاههاي کشور را برميتابم و نه فساد درون سازمان خود را ،تالش
کردهام با فساد در هر سطح و مقام و مسئولي برخورد کنم ،خاطرنشان کرد:
بنده در زمان دولت آقاي هاشمي و آقاي خاتمي رئيس بازرسي بودم و به
نيروهاي خود گفته بودم که خط قرمز ما بياستناد و غيرمتقن صحبت کردن
است؛ چراکه تحليلهاي روزنامهاي غير از گزارش بازرسي است ،لذا بازرسي بايد
متقن صحبت کند.رئيسي با اشاره به گزارشاتي که در اين زمينه در عرصههاي
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي موجود است و اشکاالت ساختاري و رفتاري در
اين زمينه ،تصريح کرد :سخن ما درباره آسيبشناسي و آسيبزدايي است؛ در
کشور ما ارباب رجوع هم آسيبها را ميداند ،اما مشکل ما اراده در آسيبزدايي
است.کانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تأکيد کرد :اعتقاد
بنده اين است که ما ميتوانيم نظام اداري بدون فساد داشته باشيم ،نميگويم
همه يکباره معصوم ميشوند ،اما در دولت اسالمي ارادهام اين است که نگذارم
فساد در هيچ کجا النه کند.
وي با بيان اينکه قوه قضائيه و دادگستري در مرحله بعد است و قبل از هر
کسي رئيس دولت بايد مدعي فساد باشد ،افزود :رؤساي دولت و وزرا نبايد
اجازه بروز فساد را بدهند و اگر هم فسادي بروز کرد ،قبل از هر کسي آنها
خود بايد مدعي برخورد با فساد باشند.رئيسي با بيان اينکه اگر بستر ايجاد
فساد در دستگاهها اصالح شود هر روز شاهد يک پرونده نخواهيم بود ،به
اولين پرونده فساد در سال  ،74پرونده  123ميليارد در اولين سال حضور
خود در بازرسي اشاره کرد و يادآور شد :بعد از آن نيز پروندههاي بسياري
کشف شد که مبلغ و افراد آن پروندهها متفاوت بود ،اما جنس آن يکي است

و ما از همان سوراخ غلط نظام بانکي که گزيده شدهايم ،بازهم گزيده شديم.
وي با تأکيد بر اينکه نظام بانکي کشور بايد متحول شود و ما امکان تحول را
داريم ،گفت :من اين موضوع را با شناخت عرض ميکنم ،بحث بنده تشکيل
دولتي در تراز نظام اسالمي است و رسالت خود را در تشکيل دولت اسالمي
ميدانم.وي درباره هزينههاي انتخاباتي خود که مورد سؤال دانشجويان قرار
گرفت ،توضيح داد :من هم اعتقادم اين است که انسان نبايد به هيچکس و
هيچ جريان سياسي وامدار باشد تا بتواند وظيفه خود را انجام دهد.رئيسي
با بيان اينکه دوستان در سلوک چند سال گذشته من هم ديدهاند که در
مسئوليتهاي پيچيده سعي کردهايم آنچه وظيفهمان است انجام دهيم ،گفت:
بنده در ارتباط با هزينههاي انتخاباتي گفتم که به دوستان بگويند هرکسي در
هر شهري و هر کجايي که تشخيص داد اقدام کند؛ بنده تاکنون در انتخابات
شرکتکردهام ،نماينده خراسان جنوبي در انتخابات خبرگان بودم ،آنجا مردم
متمولي ندارد ،اما مردم خودشان در قالب يک مغازهدار و يک خانهدار کار را
آغاز کردهاند و حتي در خانههاي خود را باز کرده و در منزلشان ستاد تشکيل
دادند.کانديداي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با تأکيد بر اينکه
بنده در اين عرصه پولهاي گزاف ندارم که کار انجام دهم ،خاطرنشان کرد:
وظيفه ما اين است که خود را عرضه کرده و خود را بشناسانيم تا آنهايي
که اطالع ندارند بتوانند انتخاب کنند ،لذا ما گفتهايم که بايدها و نبايدها در
اين زمينه تنظيم و به ستادها ارائه شود.کانديداي دوازدهمين دوره انتخابات
رياست جمهوري بابيان اينکه بنده بناي ورود نداشتم و دير هم وارد صحنه
شدم ،گفت :تا زماني که ستاد و کار شکل بگيرد ،زمان ميبرد اما حتم به
يقين بدانيد که دولت ما انشاءاهلل دولت انقالبي خواهد بود.

درد مقبوليت
دولت کسي يا کساني به عنوان مکمل همراهي کند.
اين سوال در ذهن بسياري از مردم از جمله کساني که در سال
 92به روحاني راي دادهاند وجود دارد؛ "روحاني براي ما چه کرده
است" نامزد "مکمل" و "متمم" دردي را دوا نميکند و پاسخي را
براي اين پرسش مهيا نميسازد.
محمد هاشمي اخيرا ً در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود؛ "مردم
در همين خريد نوروزي امسال ميتوانند با نصف آن چيزهايي که
سال گذشته خريده بودند بخرند .بديهي است کاهش تورم و تورم
تک رقمي غيرقابل باور است .مردم ميبينند قدرت خريدشان نصف
شده است  ...تورم براي مردم  50درصد است نه تک رقمي".
با اين توصيف از عملکرد اقتصادي دولت آيا او ميتواند کمکي به

اخبار برگزيده »

روحاني در انتخابات آتي بکند؟
نامزد ضربهگير اگر خود ضربه نزند هنر کرده است .اگر حرفي
براي دفاع از عملکرد دولت دارد به رئيس جمهور بگويد تا مردم
از زبان او بشنوند.
نامزد پوششي چه چيزي را ميخواهد پوشش دهد؟ ماموريت
پوشاندن ضعفها و ناکارآمديها آن هم به فاصله يک ماه مانده
به روز رايگيري چه دردي از دردهاي "مقبوليت" دولت را حل
ميکند؟
مسير تبليغات انتخابات نبايد به سمتي برود که مردم شاهد شعبده بازي
سياسي باشند .انتخابات تجلي عقالنيت جمعي ملت ايران است.
عقل جمعي و شعور عمومي را ناديده نگيريم.

افکارنيوز نوشت :رکود يکي از مهمترين معضالت اقتصادي کشور
در سالهاي اخير بوده که منجر شده برخي شاخصهاي اقتصادي
مثل بيکاري و توليد به مرز بحران برسند.
در بين داليل متعدد ،رکود اقتصادي در کشوري که  80درصد
اقتصاد آن دست دولت است ،ارتباط تنگاتنگي با بودجه ساالنه
دولت و به ويژه بودجه عمراني دارد.
هر چند مسئوالن دولت يازدهم از کاهش درآمدهاي دولت در
چهار سال اخير سخن مي گويند و برخي کارشناسان مدافع
دولت از جمله عبده تبريزي معتقدند که " دولت پولي نداشته
که خرج اقتصاد کند" ،ولي آمارهاي مربوط به بودجه عمومي
دولت گوياي وضعيت ديگري است .بر اساس آخرين گزارش بانک
مرکزي ،بودجه جاري دولت در  11ماهه سال  95به بيش از
 178هزار ميليارد تومان رسيد که اين رقم در مقايسه با 11
ماهه سال  91که سال پاياني دولت قبل بوده ،بيش از 100
هزار ميليارد تومان افزايش داشته است .اين در حالي است که
بودجه عمراني که مي تواند مجموعه اقتصاد کشور در بخش
هاي صنعت ،انرژي و کشاورزي را رونق بدهد و بخش زيادي از
رکود موجود را مرتفع سازد ،طي اين چهار سال تنها  10هزار
ميليارد تومان افزايش داشته است.
بر اساس اين گزارش ،بودجه عمراني دولت در  11ماهه سال 91
بيش از  8هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم در  11ماهه  95به
 18هزار ميليارد تومان رسيده است .نکته جالب تر اينکه بودجه
عمراني کشور در  11ماهه سال  90بيش از  17هزار ميليارد
تومان بوده است ،يعني علي رغم گذشت  5سال و تورمهاي
باال ،بودجه عمراني کشور در سال  95به سطح بودجه عمراني
در سال  90رسيده است.
اين در حالي است که به دليل تورمهاي باال در سالهاي
اخير ،ارزش واقعي (قدرت خريد)  18هزار ميليارد تومان
بودجه عمراني سال  95به مراتب از  17هزار ميليارد
تومان سال  90کمتر است .آمار ديگر اينکه بودجه عمراني در
دولت روحاني سال به سال کاهش داشته و رشد بودجه عمراني
همواره منفي بوده است.
***

نارضايتي از عملکرد دولت باال رفته است

رئيس اسبق رسانه ملي گفت :اصالحطلبان اشتباه ميکنند که همه
تخم مرغهاي خود را در سبد آقاي روحاني ميگذارند ،پايههاي
مسئوليتي آقاي روحاني کامال لرزان شده و اصالح طلبان که
براي خودشان موجوديتي قائلند و خود را داراي يک راي قابل
توجه در کشور ميدانند احتماال اشتباه سال  84را امسال هم
تکرار خواهند کرد .به گزارش مشرق ،عزت اهلل ضرغامي ادامه
داد :اصالحطلبان از وحدت حول روحاني ضرر ميکنند چون
نارضايتي از عملکرد دولت باال رفته و حتي اگر روحاني مجددا
راي بياورد اصالحطلبان بايد بيشتر نسبت به عملکرد روحاني
پاسخگو باشند.
وي با اشاره به نگراني جريانهاي رقيب نيروهاي انقالبي از وحدت
اين نيروها با يکديگر اظهار داشت :اين نگراني طبيعي است،
بخش اصلي اين نگراني را دشمنان ما به صورت کلي دارند ،آنها
از هرگونه وحدت و انسجام بين نيروهاي انقالبي سود نميبرند
و با شايعه پراکني و طراحي موضوعات حاشيهاي سعي دارند
اين وحدت را شکست خورده نشان دهند .رقباي انتخاباتي ما
هم نسبت به اين وحدت رضايتمندي ندارند چرا که خود آنها
يعني جريان اعتدال و اصالحطلبان روي يک کانديداي واحد
يعني آقاي روحاني به جمع بندي رسيدهاند و قطعا از وحدت
حداکثري نيروهاي مردمي و انقالبي راضي نيستند.
***

ن شديم!
با ۲۶سال سابقه خانه نشي 

کارگران بيکار شده داروگر با اعالم اينکه اين کارخانه ورشکسته
شده و يک سال است که حقوق نگرفتند ،مي گويند :بيانضباطي
را بهانه کردند تا حقيقت را از مردم پنهان کنند .از  ۳۰۰۰کارگر
داروگر ،تنها  ۳۰۰نفر ماندند ،يعني  ۲۷۰۰نفر بي انضباطي
کردند؟ خوانساري يکي از کارگران شرکت داروگر با ناراحتي به
خبرنگار تسنيم مي گويد19 :سال سابقه کار دارم اما به بهانه
هاي مختلف تعديل شده ام .وي ادامه داد :داروگر ورشکسته
شده است .در گذشته حدود 3هزار نفر کارگر در اين کارخانه
کار مي کردند اما اکنون اين تعداد به  300نفر رسيده است .به
بهانه هاي مختلف ما را اخراج کردند.
به طور مثال به من گفتند که بي انضباطي کردي در حالي
که اين تنها بهانه است .کارگر ديگري با بيان اينکه  10سال
سابقه کار داشتم و به بهانه هاي مختلف اخراج شدم افزود:
مشکالت انضباطي بهانه اي بود تا مسئوالن در رسانه ها
مطرح کنند و مردم از واقعيت ها مطلع نشوند .مگر مي شود از
 3هزار نفر نيرو ،تنها  300نفر باقي بمانند.
يعني اين حجم عظيم کارگر بي انضباط بودند؟! اگر بي انضباط
بوديم چگونه بعد از 10سال بيکار شديم؟ مگر مي شود  10سال
بي انضباطي ما را تحمل کنند؟ وي همچنين گفت :صحبتهايي
که مسئوالن دولتي در رسانهها درباره عدم تعطيلي اين کارخانهها
مطرح ميکنند حقيقت ندارد و حقيقت را بايد از زبان کارگران
اخراجشده شنيد .کارگر ديگري با 26سال سابقه کار از اخراج
شدن گاليه دارد و با ناراحتي مي گويد :بعد از 26سال فعاليت،
بيمه بيکاري به درد من نمي خورد .بيمه بيکاري به دردم نمي
خورد .من  4سال ديگر بايد بازنشسته مي شدم.
***

 90درصد مسئولين زنداني از دولت
يازدهم هستند

رئيس کميته تحقيق و تفحص مجلس از صندوق ذخيره فرهنگيان
گفت :دولت در نزديکي انتخابات بهدنبال سرپوش گذاشتن و
عبور از فسادهاي اقتصادي خود است و ما درصدد شفافسازي
اين فسادها تا پيش از انتخابات هستيم.
جبار کوچکينژاد در گفتگو با خبرنگار تسنيم در رشت اظهار
داشت :بيش از  100شرکت و بنگاه اقتصادي درگير فساد صندوق
فرهنگيان هستند .همين مقدار از اسناد بهدست آمده براي معرفي
متخلفان کافي است ولي معتقديم براي حل ريشهاي اين مشکل
بايد تمام ابعاد صندوق را بررسي و سپس اعالم کنيم.
وي ابراز داشت :روحاني اوايل براي تبرئه خود گفت فسادي در
کار نيست و معوقه بانکي است و بعدها اعالم کرد بانک سرمايه
فاسد بوده است .روحاني زماني که نتوانست منکر سوءاستفادههاي
کالن از صندوق ذخيره فرهنگيان شود اعالم کرد کار دولتهاي
گذشته بوده است.
کوچکينژاد با بيان اينکه  90درصد مسئولين زنداني از دولت
يازدهم هستند ،خاطرنشان کرد :بر اساس اين آمار و اسناد
موجود ،دولت روحاني نميتواند از اين فساد و ساير فسادهاي
انجام شده فرار کند.
***

رطب خورده کي منع رطب کند؟!

روحاني اخيرا در تاالر وزارت کشور در جمع خبرنگاران اظهارداشت:
«ما بايد سن مديريت در کشور را پايين بياوريم ».پايگاه خبري
تحليلي فتن در اين زمينه نوشت :پيرترين رئيس جمهور تاريخ
اين کشور که از قضا مسن ترين کابينه جمهوري اسالمي را
تشکيل داده است ،از لزوم پايين آوردن سن مديريت سخن
مي گويد!

» خبر

مصباحي مقدم :موضع جامعه روحانيت درباره
انتخابات پس از تاييد صالحيتها اعالم ميشود
سخنگوي جامعه روحانيت مبارز تصميمگيري نهايي تشکل متبوعش درباره حمايت از
کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري را منوط به اعالم تاييد صالحيتها توسط شوراي
نگهبان دانست.حجتاالسالم و المسلمين غالمرضا مصباحي مقدم در گفتگو با ايسنا،
در پاسخ به پرسشي درباره ديدگاه جامعه روحانيت مبارز درباره حمايت از گزينههاي
مطرح براي انتخابات رياست جمهوري ،اظهار کرد :در جلس ه اخير جامعه روحانيت بحث
و تبادل نظرهاي بسياري در اين زمينه انجام شد و در نهايت به اين نتيجه رسيديم که
موضع رسمي جامعه روحانيت را براي انتخابات رياست جمهوري پس از بررسي و اعالم
ت کانديداهاي انتخاباتي توسط شوراي نگهبان ،اعالم کنيم.
صالحي 

غيب پرور :انقالبي بودن ،تنها راه
استمرار و تداوم انقالب اسالمي است

رئيس سازمان بسيج« ،انقالبي بودن» را تنها راه استمرار و تداوم انقالب اسالمي
دانست و گفت :انقالبي بودن هم ناظر به تک تک افراد و هم ناظر بر سازماني که در
آن حضور دارند است.به گزارش خبرگزاري مهر ،سردار سرتيپ پاسدار غالم حسين
غيب پرور در همايش سراسري روحانيون شاغل در سپاه (ميقات  )۱۵با اشاره به
نقش بسيج در پيشبرد اهداف انقالب اسالمي گفت :امام بزرگوار ما انقالبي را معماري
کردند که امروز بحمداهلل اثرات آن در منطقه و جهان نمايان است.وي "انقالبي بودن"
را تنها راه استمرار و تداوم انقالب اسالمي دانست و تصريح کرد :انقالبي بودن هم
ناظر به تک تک افراد است و هم ناظر بر سازماني که در آن حضور دارند و اينها به
عنوان الزم و ملزوم يکديگر عمل مي کنند.وي با اشاره به برنامه هاي اعتاليي بسيج
اظهار کرد :اگر اعتالي بسيج اتفاق بيافتد هم بعد انقالبي آن حفظ خواهد شد و هم
منجر به شکوفايي بيش از پيش بسيج مي شود.وي از کيفي سازي  ۱۵۰هزار حلقه
صالحين در سال  ۹۶خبر داد و گفت :امسال در بسيج در کنار فعاليت و حضور در
حلقه هاي صالحين ،حضور در اردوهاي جهادي ،فعاليتهاي فرهنگي ،هنري و ...و.
نيز تعريف و ابالغ شده است.غيب پرور با تأکيد براينکه امروز هر کس دلش با انقالب
و نظام است بسيجي به شمار مي رود اظهار کرد :ظرف بسيج بايد به قدري بزرگ
باشد که تمامي دوست داران اسالم در آن جاي بگيرند.

حجت االسالم سعيدي:

سپاه انقالبي ترين نهاد فراحزبي است
نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران از اين نهاد به عنوان انقالبي ترين نهاد فراحزبي ياد
کرد و گفت :روحانيون مي توانند ايفاگر نقشي مؤثر در تقويت جبهه انقالب اسالمي
باشند.به گزارش خبرگزاري مهر حجت االسالم و المسلمين سعيدي در همايش سراسري
روحانيون شاغل در سپاه (ميقات  )۱۵با اشاره به مقاطع تاريخي اسالم اظهار کرد :بعثت
اولين مقطع تاريخي و آغاز اسالم است؛ غدير استکمال و استمرار بعثت و اسالم است؛
عاشورا احياي بعثت و اسالم و ظهور به معناي جهاني شدن اسالم است.وي افزود :انقالب
اسالمي ايران به عنوان زمينه ساز ظهور و جهاني شدن اسالم و بعثت چهارمين مقطع
فراروي ما است و امروز ما در آستانه عصر ظهور براي جهاني شدن اسالم و بعثت قرار
داريم.وي تصريح کرد :مقطع امروز حساس ترين مقطع تاريخ از بعثت تاکنون است و
ثمر و نتيجه بعثت ،عاشورا و غدير به اينکه ما چگونه بتوانيم زمينه تبلور جهاني شدن
اسالم را فراهم کنيم بستگي دارد.وي با بيان اينکه امروز ما در تقابلي همه جانبه با جبهه
کفر قرار داريم ،گفت :از سويي ،جبهه حق با رهبري ولي فقيه و از سوي ديگر جبهه
اي از کفر ،شرک و نفاق قرار داشته و گستره اين تقابل کل جغرافياي زمين مي باشد.
سعيدي با اشاره به مسئله حاکم و حاکميت ديني اظهار کرد :در تحقق حاکم ديني تنها
اراده ذات باريتعالي کافي است اما در تحقق حاکميت ديني مردم نقش مهمي را در کنار
اراده الهي ايفا مي کنند.وي با بيان اينکه انقالب اسالمي آخرين نقطه قبل از شروع و
زمينه سازي ظهور است گفت :امروز دو جبهه با تمام وجود در تأخير ظهور نقش دارند
که يکي جبهه بيروني به رهبري آمريکا و ديگري جبهه ليبرال و سکوالر داخلي است؛
شناخت دشمني آمريکا کار سختي نيست اما شناخت و موضع گيري در برابر جبهه ديگر
که پوششي از نفاق دارد بسيار دشوار مي باشد.نماينده ولي فقيه در سپاه با بيان اينکه
تقابل آمريکا با انقالب اسالمي در عرصه بين المللي و منطقه اي نتيجه اي جز انزوا و به
شکست انجاميدن توطئه هاي آنان به همراه نداشته است ،گفت :از سوي ديگر استکبار
جهاني از بدو شکل گيري انقالب همواره با هدف براندازي به تقابل با ما پرداخته که در
ساليان متمادي در دنبال کردن اين هدف از راهبردها و رويکردهاي مختلفي استفاده
کرده است.وي در پايان از سپاه پاسداران انقالب اسالمي به عنوان انقالبي ترين نهاد
فراحزبي ياد کرد و با اشاره به نقش روحانيون به ويژه شاغلين در سپاه گفت :روحانيت
مي تواند ايفاگر نقشي مؤثر در تقويت جبهه انقالب باشد.
بانك صنعت و معدن
Bank of Industry & Mine
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يکي از مراجع عظام تقليد گفت :مملکت بايد به دست افراد جوان و انقالبي حفظ شود.
به گزارش خبرگزاري فارس از قم ،آيتاهلل سيد محمدعلي علوي گرگاني در ديدار اعضاي
جمعيت مردمي رويشهاي جماران گفت :مملکتي که اصول و پايه جهان تشيع است اگر
مهرههاي انقالبي نداشته باشد قطعاً از بين خواهد رفت.وي بيان کرد :اگر جوانان انقالبي در
عرصه مديريتي ساخته و معرفي شوند مسلماً دغدغه مردم کمتر ميشود.وي با بيان توصيه
به موسسه جمعيت مردمي رويشهاي جماران ،عنوان کرد :از افراد باکمال و اقتصاددان
کمک بگيريد تا فردي باتقوا سرکار بيايد که اين خواسته مراجع ،مقام معظم رهبري و مردم
است.وي با تاکيد بر ضرورت تربيت جوانان انقالبي براي مسندهاي عالي کشور ،اظهار کرد:
اين کار شايسته و پسنديدهاي است که براي هر رشتهاي مديران شايستهاي در کشور تربيت
و پرورش يابند.وي با بيان اينکه بايد تشکيالتي وجود داشته باشد که شايسته پروري را به
عهده بگيرد ،تصريح کرد :اگر در موسسهها و جلسههاي مختلف افرادي با سلسله کماالت

پيدا شوند ،به صورت قطعي کشور در عرصههاي گوناگون و مورد نياز از آنان استفاده ميکند.
وي با اشاره به ضعف کشور در پرورش افراد شايسته براي مناصب عالي کشور ،گفت :در
کشور جوانان مؤمن و با تجربه که در علوم روز تحصيل کردند ،بسيار است ولي نميتوانيم
از آنان استفاده کنيم و آنان را از دست ميدهيم.آيتاهلل علوي گرگاني با تاکيد بر اينکه
حفاظت از ايران اسالمي بر عهده افراد انقالبي است ،گفت :کشوري که اصول و پايه جهان
تشيع محسوب ميشود بايد نيروهاي انقالبي داشته باشد و در صورتي که چنين نباشد از
بين ميرود.وي با تاکيد براينکه بايد از جوانان انقالبي در عرصه مديريت کشور بهره برد،
عنوان کرد :در صورتي که در عرصه مديريتي جوانان انقالبي تربيت شوند ،مردم نيز در اين
زمينه کمتر نگران هستند و دغدغه دارند.اين مرجع تقليد با اشاره به خواسته رهبر معظم
انقالب ،مراجع تقليد و مردم گفت :بايد از افراد شايسته و آگاه به مسائل اقتصادي ياري
طلبيد تا فردي اليق و با تقوا سرکار بيايد.

آي تاهلل علويگرگاني:

مملکت بايد به دست
افراد جوان و
انقالبي اداره شود

سياسي
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آي تاهلل نوريهمداني:

رويکرد مردم براي حضور در انتخابات ،تکليفمدار باشد
تکليف در انتخابات حضور پيدا کنند و رأي دهند و
انتخابات پرشور و اثرگذار در برابر دشمنان برگزار
شود.وي با بيان اينکه شرکت در انتخابات يک وظيفه
است گفت :بايد فرد اصلح انتخاب شود و نسبت به
خصوصيات فرد دقت کرد .در مملکتي که انسانها
خون خود را فدا کردند تا نظامي برپا شود بايد افراد
اصلح انتخاب شوند.
وي خاطرنشان کرد :از نظر امور فرهنگي ،سياسي و
اقتصادي فرد اصلح انتخاب شود بنابراين الزم است
با امر به معروف و نهي از منکر اين کار انجام شود.وي
با بيان اينکه شوراي نگهبان براي تشخيص صالحيت
افراد قانون معين کرده است گفت :اگر کسي بخواهد
در برابر آن چون و چرا بگويد و اعتراض کند گناه
مرتکب شده و امام خميني(ره) در چند بخش بيان
کردهاند اگر کسي در برابر تصميم شوراي نگهبان
اعتراض کند گناه کرده و نه تنها گناه بلکه مفسد
في االرض است زيرا قانون اساسي مملکت است بايد
به آن از نظر عظمت نگاه کرد.

يكي از مراجع عظام تقليد گفت :رويکرد مردم براي
حضور در انتخابات تکليفمدار باشد.به گزارش خبرگزاري
فارس از قم ،آيتاهلل حسين نوري همداني در درس
خارج فقه خود با اشاره به مسئله انتخابات اظهار کرد:
انتخابات امتحاني براي مردم است مردم وظيفه دارند
و مکلف هستند در اين جريان حضور داشته باشند.
وي خاطرنشان کرد :اگر کسي بگويد انتخابات به من
مربوط نيست نسبت به سرنوشت خود بياعتنايي کرده
است .همه مردم الزم است به عنوان اداي وظيفه و

نماينده مردم خمين يشهر در مجلس:

خبر »

متأسفانه در دولت روحاني باندهاي قدرت و ثروت يکي شدهاند
نماينده مردم خمينيشهر در مجلس گفت :متأسفانه
در دولت روحاني باندهاي قدرت و ثروت يکي شدهاند.
سيد محمدجواد ابطحي در گفتگو با خبرگزاري فارس
در اصفهان اظهار کرد :رانتخواري و توسل به قدرت
سياسي براي افزايش ثروت يکي از مشکالت تهديدکننده
اقتصاد کشور است.وي افزود :در دورههاي مختلف
افرادي با نزديک شدن به بدنه دولت ،از موقعيت خود
سوءاستفاده کرده و منافعي را براي خود و گروه خود
به دست آوردهاند ،منافعي که با جرم به دست آمده
و ناروا است.وي با اشاره به شکايت حسين فريدون
از خود گفت :با توجه به مسائلي که از گذشته در
رسانهها و همچنين در ميان حقوقدانان مطرح بود،
متأسفانه در دولت روحاني باندهاي قدرت و ثروت
يکي شدهاند.وي ادامه داد :به شخصي از طرف دولت
توصيه ميشود که پستي را بگيرد و در قبال آن هواي
يک مسئول را داشته باشد؛ در قبال چنين موضوعي
عدم برخورد قوه قضائيه با تخلف در مواردي همچون
صندوق ذخيره فرهنگيان ،بانک ملي ،بنياد شهيد،

رئيس جمهور :دولت در کنار مردم
استانهاي سيلزده است

بانک دي و  ...اعتماد مردم به نظام و کارگزاران آن را
کاهش خواهد داد.ابطحي خاطرنشان کرد :در راستاي
انجام وظايف نمايندگي خود پس از اطالع از برخي
مسائلي که مفسدان اقتصادي پروندهدار با مسئوالن
سياسي حکومتي داشتند ،موضوع فساد را براي ورود
قوه قضائيه به اين مسئله مطرح کردم؛ همچنين از
رئيس جمهور خواستم تا خود را از حمايت افرادي
که در اموال عمومي تصرف دارند و يا مرتکب جرم
شدهاند ،مبري کند.

رحي مپورازغدي:

براي برخي انتخابات ،ماشين جوجهکشي قدرت است
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت :براي برخي انتخابات ماشين جوجهکشي
قدرت است.به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو ،حسن رحيم
پورازغدي در همايش نقش مردم در انديشه سياسي اسالم با بيان اينکه در
حکومت هاي مادي سياستمداران تاجران قدرت هستند و در اين حکومت
ها کالهبرداري ،رشوه هاي سياسي ،عوام فريبي و دموکراسي هاي صوري و
حتي دموکراسي هاي صادقانه تر وجود دارد ،گفت :هدف در حکومت هاي
مادي تجارت قدرت است به اين معنا که قدرت براي من و يا قدرت براي ما
باشد.وي با بيان اينکه قدرت طلبي در يک حکومت ديني با حکومت هاي
مادي تفاوت دارد ،تصريح کرد :در حکومت هاي ديني قدرت براي خدمت
به خلق و پيش بردن عدالت است در واقع در حکومت هاي ديني مبتني
بر حق اهلل و حق الناس هستند که اينها هيچ گاه در تقابل با شريعت الهي
قرار نمي گيرند چرا که خود جزئي از شريعت هستند.وي با اشاره به اينکه
در حکومت هاي ديني تجاوز به حقوق مردم گناه ،عصيان و معصيت است،
گفت :برخي ها دم از خدمت به مردم را مي زنند اما مردم به ماشين راي
آنها تبديل شده اند در واقع از نظر آنها انتخابات ماشين جوجه کشي و
پاساژ سياسي است که سرقفلي و اجاره دارد .اينجاست که وقتي يک
گروه کوچک با انبوهي از آراي مردمي انتخاب مي شود قدرت اجتماعي
و سياسي و تاثيرگذاري به دست آنها مي افتد و به همين دليل شروع به
تغيير و تحول در سيستم مي کنند.رحيم پورازغدي با بيان اينکه با افتادن
قدرت به دست اليت ها که در اينجا منظور انسان هاي متعالي نيست آنها
با امضاها خود مي توانند ميليارد ها پول را جابه جا کنند سرنوشت صدها
دانشگاه را تغيير دهند و سياست خارجي را زير و رو کنند ،تصريح کرد :هم

آگهي مزايده عمومي

در جمهوري ديني و هم در جمهوري غيرديني راي مردم اهميت دارد البته
کساني هستند که در جمهوري اسالمي غربي مي انديشند و فکر مي کنند که
هم مي تواند صداي اذان به گوش برسد و هم خانه هاي فساد داشته باشيم.
وي با تاکيد بر اينکه براي کساني که کانديداي رياست جمهوري مجلس و
يا حتي شوراي شهر مي شوند بايد يک دوره آموزشي قانون اساسي برگزار
شود و از آنها آزمون کتبي و شفاهي گرفته شود چرا که وقتي که همين ها
بر سر کار مي آيند درست خالف قانون اساسي عمل مي کنند ،تصريح کرد:
واقعيت اين است که برخي ها اصال قانون اساسي را نخوانده اند و حدود
وظايف و اختيارات خود را نمي دادند و از چگونگي رابطه قوا با هم شناختي
ندارند در هر حال بايد بگوييم که قانون اساسي با اين وضعيت مظلوم است.
وي با بيان اينکه طبق قانون اساسي وظيفه رهبر ابالغ سياست هاي کلي
نظام بر موضوع هاي مختلف اقتصادي ،سياسي و ديگر حوزه هاست ،افزود:
سه قوه بايد در چارچوب سياست هاي کلي عمل کنند اما متاسفانه شاهديم
که سياست هاي کلي مثل انشا نوشته مي شوند و بعد به آرشيو مي روند
در هر حال سران قوه بايد نسبت به سياست هاي کلي ابالغي توسط رهبر
معظم انقالب پاسخگو باشند.وي با اشاره به اينکه نظارت رهبري بر قواي
سه گانه يک نظارت استصوابي است ،اظهار کرد :در نظام اسالمي ولي فقيه
شاه معمم نيست چرا که طاغوت در هر لباسي نامشروع است در واقع
ولي فقيه درست خالف نفس و نيت خود عمل مي کند.رحيم پورازغدي با
تاکيد بر اينکه رئيس جمهور مستقل از ولي فقيه هيچ مشروطيت و اختياري
ندارد گفت :سران قوا در طول استقرار نظام مقدس جمهوري اسالمي خدمات
و صدماتي زده اند که مي توان گفت برخي خدمات کم و صدمات زيادي،

بانك پيشرفت و توسعه

بانك صنعت و معدن در نظر دارد امالك مازاد و تمليكي خود واقع در ايالم را
به صورت  %100نقدي ،با مشخصات ذيل و با وضعيت موجود از طريق مزايده
عمومي به فروش برساند:
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برخي صدمات کم و خدمات زياد و برخي به صورت مساوي هم خدمات
رسانده و هم آسيب زده اند .بايد کليات تعريف شود که قانون اساسي ضمانت
اجرايي پيدا کند.وي با بيان اينکه براساس قانون اساسي رئيس جمهور بايد
حد نصابي از تقوا ،امانت داري ،ايمان به مباني جمهوري اسالمي داشته و
همچنين مدير و مدبر و نه بي عرضه باشد ،تصريح کرد :سوگندي که رئيس
جمهور ياد مي کند سوگند تشريفاتي و شاعرانه نيست که بگويد سوگند
به آزادي در واقع سوگند رئيس جمهور يک سوگند شرعي است و آنجا که
مي گويد سوگند ياد مي کنم که پاسدار مذهب باشم معنايش اين است که
بايد همه امکانات را براي پاسداري از ارزش ها به کار بگيرد در پاسداري
از نظام حساب خودش را با نظام جدا نداند در واقع رئيس جمهور قسم
مي خورد که خودش را وقف اعتالي اين مردم ،اخالق و دين کند.وي با
بيان اينکه رئيس جمهور سوگند ياد مي کند که به جز خدمت به مردم،
دين واخالق هيچ کاري نمي کند و از خودکامگي مي پرهيزد ،اضافه کرد:
زماني که گفته مي شود که با قانون اساسي و رهبري کاري نداريم اين
خودکامگي و ديکتاتوري است.رحيم پورازغدي اضافه کرد :يکي ديگر از
سوگندهايي که رئيس جمهور مي خورد اين است که استقالل سياسي
اقتصادي و فرهنگي کشور را حفظ کند و اجازه ندهد که ابرقدرت ها در
تصميم گيري هاي جمهوري اسالمي دخالت کنند .سوال ما اين است که
آيا وقتي رئيس جمهوري قسم ياد مي کند که از استقالل فرهنگي اقتصادي
و سياسي کشور پاسداري کند آيا واقعا همه روساي جمهور خود را فداي
استقالل سياسي فرهنگي و اقتصادي کشور کرده اند واقعيت اين است که
نمرات هر کدام از آنها با هم فرق مي کند.

رئيسجمهور گفت :دولت در کنار مردم استان هاي سيل زده است.به گزارش خبرگزاري
فارس از تبريز ،حجت االسالم حسن روحاني در جمع مردم روستاي چنار در آذربايجانشرقي
با اشاره به اينکه مردم روستاي چنار طي روزهاي اخير با حوادث بسيار سختي از جمله
از دست دادن  20نفر از عزيزانشان مواجه شدند که بسيار تکاندهنده است ،به ويژه آنکه
هنوز دو نفر از حادثهديدگان مفقود هستند ،گفت :دولت همه توان و تالش خود را براي
بازسازي منازلي که دچار تخريب کامل شده و يا آسيبديده به کار خواهد گرفت و در اين
راستا کمکهاي بالعوض و تسهيالت ارزانقيمت ارائه خواهد داد و اجازه نميدهد سختي
و مشکالت شما براي بلندمدت ادامه داشته باشد.وي ادامه داد :دولت در بلندمدت براي
اينگونه روستاهايي که منازل مردم در مسير رودخانهها و در خطر سيل قرار دارد ،تصميمات
الزم را اتخاذ خواهد کرد ،چرا که بايد در اين راستا مراقبتهاي الزم انجام گرفته و احتياط
کنيم.روحاني با تجليل از صبر ،مقاومت ،بردباري و همدلي مردم روستاي چنار در برابر
اين حادثه ،افزود :دولت براي کمک به همه آسيبديدگان تصميمات الزم را اتخاذ کرده و
روز گذشته به خزانه اعالم شد تا براي کمک به مردم در اين مناطق اقدامات الزم را انجام
س جمهور تأکيد کرد :اينکه مردم احساس کنند ،اگر مشکل و حادثهاي پيش
دهد.رئي 
ميآيد همه مسئوالن در کنار آنها هستند ،بسيار حائز اهميت است و بايد بدانيم که همه
مسئوالن از عاليترين مقام يعني رهبر معظم انقالب ،دولت ،نمايندگان ،وزرا ،استانداران و
ساير مسئوالن در کنار شما بوده و هستند.روحاني با تقدير از تالشهاي هالل احمر ،وزارت
بهداشت و درمان و نيروهاي مسلح اعم از سپاه ،بسيج و ارتش که در کنار مردم بوده و به
آنها کمک کردهاند ،گفت :ما نبايد يکديگر را در روزهاي سخت فراموش کنيم ،دولت با
همه توان در کنار شما خواهد بود.

دهقان :وزير دفاع آمريکا بداند
که دوره هفتتير کشي گذشته است
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت :وزير دفاع آمريکا بداند که دوره هفتتير کشي
گذشته است.به گزارش خبرگزاري مهر سردار حسين دهقان در واکنش به ادعاي وزير دفاع
آمريکا گفت :امروز تروريستهاي تکفيري – وهابي با سالح ها و مهمات ساخت آمريکا در
اقصي نقاط جهان به ويژه سوريه و عراق جنايت ميکنند.دهقان افزود :به وزير دفاع آمريکا
توصيه ميکنم ابتدا تاريخ مجادله هاي نظامي دولت هاي پيشين آمريکا در ويتنام ،عراق،
سومالي ،افغانستان و اخيرا در سوريه و يمن و جنايت هاي جنگي و ضد بشري صورت
گرفته را مطالعه کنند و علت تالش براي خالصي از باتالق هايي که نابخردانه ،متکبرانه
و سرمستانه براي خود ايجاد کرده اند را بررسي ،آنگاه به ريشه اتهام زنيهاي فعلي خود،
پي خواهند برد.وزير دفاع گفت :ايشان و سران به اصطالح استراتژيست آمريکا بايد بدانند که
دوره و عصر هفت تيرکشي ،اتهام زني ،پرونده سازي و مداخله سازي از موضع حق به جانب
گذشته است و اين سخنان جابه جا کردن متهم با مدعي است.وي افزود :بهتر است ايشان و
رهبران آمريکا در پي حل مسائل داخلي آن کشور باشند و به دنبال بحران آفريني جديد
و برافروختن شعله هاي جنگ در کره و خاورميانه نباشند.دهقان تصريح کرد :ملتها پيام
اظهارات مکارانه و رذيالنه دشمنان خود را خوب دريافت مي کنند از اين رو پاسخ ملت ها نيز
با اقدامات آنها تناسب دارد.وزير دفاع با بيان اينکه ملت رنجديده يمن که مورد تجاوز ائتالف
عربي به رهبري عربستان و حمايت تمام عيار آمريکا قرار گرفته خود با اتکا به قدرت مردم
و توانمندي هاي خود مقابل اين ائتالف و حاميان آنها ايستاده و تا کنون آنها را از دستيابي
به اهداف شومشان ناکام گذاشته و اين مسير را تا پيروزي ادامه خواهد داد.

آگهي مناقصات عمومي يكمرحلهاي

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان ايالم در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصات ذيل اقدام نمايد:
شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مدت اجرا

مبلغ تضمين  -ريال

برآورد  -ريال

رشته مورد نياز

83/95/20

تجديد مناقصه اجراي
فونداسيون سولههاي راهداري
ميمه و شهر توحيد هليالن

 3ماه

46/596/541

931/930/834

كليه اشخاص حقيقي و
حقوقي رشته ابنيه

83/95/21

رديف

نشاني ملك

پالك ثبتي

عرصه

اعيان

قيمت پايه موضوع
مزايده

توضيحات

تجديد مناقصه نگهداري سيستم
روشنايي تونلهاي استان ايالم

 6ماه

48/164/911

963/298/232

اشخاص حقيقي و حقوقي
رشته نيرو

83/96/1

1

ايالم  -شهرستان
دهلران  -خيابان تربيت
 نبش كوچه شهيدبارانيزاده

پالك  137اصلي دهلران
قطعه  5تفكيكي از ناحيه
 27بخش  11كرمانشاه به
شماره ثبت  8625شماره
دفتر  66صفحه 161

ششدانگ
عرصه مسكوني
287/48
مترمربع (3/06
دانگ آن به نام
بانك ميباشد)

ششدانگ اعياني
همكف مسكوني
 146/54مترمربع
( 3/06دانگ
آن به نام بانك
ميباشد)

250/000/000
ريال(دويست و
پنجاه ميليون ريال)

نحوه پرداخت
ثمن معامله%100 :
نقدي

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستان ملكشاهي
 -بخش زرينآباد

 2ماه

104/405/948

2/088/118/965

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

83/96/02

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستانهاي ايالم
و مهران

 2ماه

107/975/382

2/159/507/647

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

83/96/03

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستان چرداول

 2ماه

105/298/306

2/105/966/136

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

83/96/04

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستانهاي بدره
و درهشهر

 2ماه

104/405/948

2/088/118/965

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

83/96/05

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستان ايوان

 2ماه

102/621/231

2/052/424/624

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

83/96/06

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستانهاي ايالم
 -سيروان

 2ماه

151/340/383

3/026/807/678

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

83/96/07

لكهگيري راههاي حوزه
استحفاظي شهرستانهاي
دهلران و آبدانان

 2ماه

105/298/306

2/105/966/136

كليه اشخاص حقوقي
رشته راه و ترابري

الزم به ذكر است از ششدانگ ملك ،سه و ششصدم دانگ آن به نام بانك بوده
كه موضوع مزايده ميباشد .ملك داراي متصرف ميباشد و مسئوليت تخليه
آنها بر عهده برنده مزايده ميباشد .متقاضيان شركت در مزايده ميبايست
معادل  %10مبلغ قيمت پايه را به حساب شماره  0101952099005به نام بانك
صنعت و معدن در يكي از شعب بانك صادرات واريز و فيش آن را به همراه
اسناد ديگر تحويل نمايند .لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت
آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزايده ،حداكثر ظرف مدت  10روز از تاريخ
انتشار اين آگهي به نشاني ذيل با پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور به
نشاني  http://iets.mporg.irمراجعه نمايند .ضمنا هزينههاي چاپ آگهي
نقل و انتقال ملك مورد نظر به عهده برنده مزايده ميباشد .نشاني :ايالم -
خيابان  24متري وليعصر  -باالتر از چهارراه سيدالشهدا ،تلفنها-33331730 :
084-33332709-33332453
توضيح :آخرين مهلت ارسال مدارك ،حداكثر  10روز پس از خاتمه مهلت دريافت
اسناد مزايده و مدت اعتبار پيشنهاد حداكثر  6ماه ميباشد.
تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ش96/1/31 :

در كنار شما هستيم
www.bim.ir
بانك صنعت و معدن

آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصات1396/02/07 :
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات1396/02/17 :
تاريخ بازگشايي پاكات1396/02/18 :
مبلغ تضمين :به صورت ضمانتنامه بانكي
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكات از طريق سامانه
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت
عدم عضويت قبلي مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه
محقق سازند.
(جهت ثبتنام در سامانه ستاد با شماره تماس  -09034311879خانم نصرتي تماس حاصل فرماييد)
محل تحويل پاكات (ضروري است ارائه پيشنهادات از طريق سامانه ستاد نيز ارسال گردد در غير اين صورت پاكت
پيشنهادي مفتوح نميگردد)
ايالم  -بلوار مدرس  -اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان ايالم  -واحد دبيرخانه
شركتكنندگان ميبايست داراي گواهي صالحيت معتبر و همچنين داراي گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري
از اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه باشند.
جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت اينترنتي  http://iets.mporg.irو  www.setadiran.irمراجعه نماييد.
تلفن تماس  -08433338400-08433330195واحد مناقصات فاكس 3341638
تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ش96/1/31 :

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان ايالم

