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محسن هاشمي:

شوراي سياستگذاري اصالحطلبان نتوانست
مسئوليت مديريت کشور را به عهده بگيرد
رئيس شوراي اسالمي شهر تهران گفت :شوراي سياستگذاري اصالحطلبان نتوانست
مسئوليت مديريت کشور را به عهده بگيرد.به گزارش شبکه اطالع رساني راه دانا
محسن هاشمي در پنجمين کنگره حزب همبستگي در مرکز همايش هاي بين المللي
سازمان صدا و سيما ،گفت :احزاب در ايران مانند کشورهاي پيشرفته سابقه طوالني
ندارند ،بلکه داراي عمري  100ساله هستند اما تاثير گذار بوده اند.وي افزود :شوراي
سياست گذاري اصالح طلبان در سال هاي اخير تاثيرگذاري زيادي داشته است اما
به دليل شرايط کشور آن گونه که مردم توقع دارند نتوانسته مسئوليت مديريت کشور
را به عهده بگيرد.به اعتقاد هاشمي ،احزاب در کشور ما کارشان پيچيده تر است زيرا
بايد نقش دين را نيز در نظر بگيرند و مرز هاي اين کار به خوبي مشخص نيست.وي
با بيان اينکه رشد سياسي و اقتصادي در ايران با هم به صورت منظم شکل نگرفته
است و البته احزاب هم بايد عدالت را در دستور کار قرار دهند اظهار کرد :از حزب
همبستگي انتظار داريم که اعتدالي مدنظر آيت اهلل هاشمي را رعايت کند تا بتوان
تمام مزيتهاي کشور را به کار گرفت.رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به دوران
زندان مرحوم هاشمي گفت :آيت اهلل هاشمي  60سال مجاهدت کرد و در بُعد صبر
و استواري و آينده نگري شاخص بود.

زنگنه:

آيت اهلل هاشمي رابطه مستمري
با تکنوکراتها داشت
وزير نفت گفت :مرحوم هاشمي رابطه مستمري با تکنوکراتها داشت و آنها را
ميفهميد.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم ،بيژن نامدار زنگنه در
حاشيه سالگرد ارتحال آيتاهلل هاشمي رفسنجاني اظهار داشت :آيتاهلل هاشمي به
امام و رهبري ،مردم و انقالب عشق داشت ،در مدتي که با او بودم فهميدم که از
هوش سرشار ،تالش و مجاهدتها براي ساختن خود و تسلط بر نفس برخوردار
بود.وي افزود :مرحوم هاشمي انسان صبور پرتوان و شکيبايي بود و هرگز عصباني
نميشد .در مسائل مختلف با تدبير عمل ميکرد .بنده يک جوان  34ساله بودم که
وزير دولت هاشمي شدم .وي چندين بار گفت از من چيزهايي ياد گرفته است در
حالي که من چيزي نداشتم اما مرحوم هاشمي اين مطالب را آنقدر ميگفتند تا ما
تربيت بشويم و رشد پيدا کنيم.وزير نفت با بيان اينکه مرحوم هاشمي خيلي راحت با
ديگران ارتباط برقرار ميکرد ،خاطرنشان کرد :هاشمي کسي نبود که ابهتش ديگران
را بگيرد و ديگران جرات ميکردند در مقابلش حرف بزنند .مرحوم هاشمي رابطه
مستمري با تکنوکراتها و فن ساالرها داشت و آنها را ميفهميد.

معاون رئي سجمهور:

وعدههاي انتخاباتي روحاني
با بودجه  ۹۷محقق ميشود
معاون پارلماني رئيسجمهور گفت :وعدههاي انتخاباتي روحاني با بودجه ۹۷
محقق ميشود.حسينعلي اميري در گفـتگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري
تسنيم ،درباره اليحه تغيير ساختار دولت اظهار داشت :اين اليحه را با دوفوريت
تقديم مجلس کرديم هرچند عالقهمند بوديم که دولت دوازدهم با ساختار
جديد تشکيل شود اما اين کار انجام نشد و با يکفوريت در حال بررسي
است و دولت هنوز هم از آن اليحه دفاع و پيگيري ميکند.وي درباره تغيير
در ساختار اليحه بودجه دولت بر اثر اعتراضات اقتصادي اخير ،گفت :اليحه
بودجه براساس يک کار کارشناسي چندين ماهه در سازمان برنامه بودجه
و دولت انجام گرفته و دولت براي اجراي برنامههاي رئيسجمهور که مردم
به آن رأي دادند ،نياز است که احکام قانوني داشته و دارد .اليحه بودجهاي
که تنظيم و تحويل مجلس شد برآيند نظرات دولت است و تحقق وعدههاي
رئيس جمهور به مردم در انتخابات ارديبهشت ماه ،با احکام قانوني مورد
نياز امکانپذير است.اميري خاطرنشان کرد :ما بسيار اميدواريم که مجلس
شوراي اسالمي اليحه بودجه را تصويب کند و  11برنامه مهم از جمله رفع
فقر مطلق و ايجاد اشتغال ،محيطزيست و مسائلي از اين دست در اين برنامه
ديده شده است .اليحه بودجه در همه جاي دنيا مهمترين برنامه يکساله
دولت است و ما اميدواريم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي به اين
اليحه بودجه رأي دهند.

»

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :دشمن در کمين است آماده مقابله باشيد.به گزارش
خبرگزاري فارس از قم آيتاهلل سيد محمدعلي علويگرگاني در ديدار وزير دفاع با
اشاره به اهميت آمادگي در برابر دشمن گفت :دشمن همواره در کمين نظام اسالمي
است و بايد هميشه آماده مقابله با دشمن باشيم.وي با بيان اينکه دشمن در طول 40
سال پس از انقالب در زمان هاي مختلف با ما مقابله کرده است و تنها دست واليت
الهي و خداوند انقالب را حفظ کرده است اظهار کرد :قبل از انقالب هر سه قدرت
بزرگ دنيا حامي شاه بودند و اص ً
ال کسي تصور نمي کرد که شاهنشاهي دچار فروپاشي
شود اما قدرت الهي که قاهر است انقالب را به پيروزي رساند.وي استقالل کشور را
بزرگترين نعمت دانست و خاطرنشان کرد :بايد مردم را آگاه کنيد که بزرگترين نعمت
که خداوند به ما داده است نعمت استقالل کشور است و ما تنها کشوري هستيم که
به صورت مستقل روي پاي خود ايستاده ايم.آيتاهلل علوي گرگاني اضافه کرد :يکي

از خواسته هاي حضرت موسي (ع) از خداوند اين بود که دشمنان را بر آنها مسلط
نکند و خداوند هم عنوان کرد که اين موضوع به شرطي محقق مي شود که از خود
شما کسي به ياري دشمنان نرود.استاد حوزه علميه با بيان اينکه ما بايد مراقب درون
کشور باشيم و اگر کشور از درون خراب شد مانند درختي که از درون پوسيده شود
نمي تواند روي پاي خود بايستد ،بايد مراقب باشيم که کاري نکنيم که کشور از درون
ضربه بخورد چراکه دشمن دنبال بهانه است تا ما را دچار مشکل کند اظهار کرد:
آگاهي دادن به مردم در زمينه دوستشناسي و دشمن شناسي با توجه به تأکيد فراوان
رهبر انقالب از موضوعاتي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.آيتاهلل علويگرگاني در
پايان خاطرنشان کرد :در هر زماني دشمن با لباس دوستي و دلسوزي وارد مي شود
و بايد تالش کرد تا جلوي نفوذ دشمن را بگيريم و اميدوارم که کشور و نظام ما اسوه
همه کشورهاي جهان شود.

دشمن در کمين است
آماده مقابله باشيد

سياسي
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آي تاهلل مظاهري:

رئيس حوزه علميه اصفهان گفت :منافقان بيدارند بايد هوشيار
باشيم.به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان ،آيتاهلل حسين
مظاهري در جلسه تفسير قرآن خود گفت :کسي که اتحاد
جامعه را به هم بريزد ،منافق است.وي در ادامه تفسير سوره
َّاس َم ْن
بقره ،آيه دويست و چهارم که مي فرمايد؛ « َوم َِن الن ِ
يُ ْعجِ ُب َ
ک َق ْول ُ ُه فِي ال ْ َح َيا ِة ال ُّدن َْيا َويُشْ هِدُ اللهَّ َ َعلَى َما فِي َقلْ ِب ِه َو ُه َو
أَل َ ُّد الْخِ َصا ِم» را تالوت کرد و افزود :آيه شريفه اي که تالوت
کرديم درباره منافقان صدر اسالم است ،منافقان صدر اسالم
در ده سال حضور پيامبر (ص) در مدينه آزار و اذيت هاي
زيادي به اسالم و مسلمانان رساندند.وي خاطرنشان کرد:
منافقان با وجود ابراز دوستي به مسلمانان ،در زمان هجوم
دشمن ،کمک رسان دشمن بودند و ضربه هاي زيادي به
اسالم وارد کردند؛ قرآن مي فرمايد منافقان در ظاهر همراه
شما هستند ولي در تنهايي عليه شما توطئه مي کنند
و اگر فرصت بيابند براندازي مي کنند ،بايد متذکر شوم
براندازي منافقان بعد از رحلت پيامبر (ص) انجام شد و
مسلمانان را بيچاره کرد.رئيس حوزه علميه اصفهان تصريح

کرد :منافقان در زمان همه انبيا وجود داشته اند و خسارات
زيادي به دين خداوند وارد ساخته اند؛ در همين ايام که در
جمهوري اسالمي اتفاقات بدي افتاد وقتي بررسي کردند
متوجه شدند که دست منافقان در کار بود؛ بنده از نيروي
انتظامي تشکر مي کنم که براي جمع کردن اغتشاشات به
خوبي عمل کرد؛ اين اغتشاشات اخير نظير جنگ مرصاد
در اواخر جنگ هشت ساله بود که دشمن اعالم صلح کرد و
دوباره به واسطه منافقان عليه جمهوري اسالمي اقدام کرد؛
در آن زمان شخصيت بزرگي در رابطه با جنگ مرصاد به
بنده گفت جنگ مرصاد تير غيبي بود که از کنار انقالب
گذشت.استاد اخالق حوزه علميه اظهار کرد :قرآن در رابطه
با منافقان تذکرات زيادي مي دهد و مي فرمايد اگر کار
دست منافقان افتاد ،همه چيز را نابود مي کنند و تا براندازي
صد در صد راحت نمي نشينند؛ منافقان شبانه روز بيدار
هستند و ما بايد هوشيار باشيم.وي با بيان اينکه گاهي اوقات
يک تغافل از سوي مردم ،فرصت بزرگي به دشمن مي دهد،
اذعان کرد :امام زمان(عج) در اين  ۴۰سالي که از انقالب

ادامه از صفحه 2
به گفته برخي منابع خبري ،نيروي انتظامي وي را به دليل حمل مواد
مخدر بازداشت کرده و تحويل قوه قضائيه داده بود .بنابراين ،جوسازي
رسانهها و شبکههاي اجتماعي براي بازسازي آنچه محمود صادقي با
عنوان «کهريزک دوم» اعالم کرد ،بيشتر به يک عمليات رسانهاي رواني
عليه قوه قضائيه شباهت دارد.
***

ي ها بازخورد
فائزه هاشمي :ديدارم با بهاي 
مثبتي در جامعه داشت!

که شخص ظاهرا ً متدين است ولي در باطن هيچ تديني
ندارد ،يکي ديگر از مراتب نفاق نيز اين است که فرد اتحاد
جامعه را به هم بريزد؛ غيبت کردن و توطئه کردن پشت
سر مردم نيز نشانه نفاق است.

گذشته است به نظام جمهوري اسالمي لطف داشته اند و از
اين به بعد هم قطعاً خواهند داشت ولي نبايد از توطئه هاي
منافقان غافل شويم.رئيس حوزه علميه اصفهان در پايان
بيان کرد :نفاق مراتبي دارد ،يکي از مراتب نفاق اين است

صفاره رندي:

اغتشاشات اخير پاتک دشمن بود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :اغتشاشات اخير پاتک دشمن بود.
به گزارش خبرگزاري فارس از خوانسار ،محمدحسين صفارهرندي در مراسم
گراميداشت  25ديماه روز حماسه و ايثار مردم خوانسار ،اظهار داشت :حضور
در مراسم گراميداشت شهدا الهام گرفتن از سيره و روش شهداست تا در مسير
معنوي شهدا قرار بگيريم.وي افزود :بايد ظرفيتهاي خودمان را محک کنيم چرا
که در ادامه دادن مسير شهدا ممکن است به دليل غبار آلود بودن فضاي جامعه
تشخيص حق از باطل براي ما سخت باشد و در اين مسير نياز به قطب نماي
بصيرت و اخالص عمل داريم.وي عنوان کرد :شهدا مسير الهي را به ما نشان دادند
و الزم است که با دشمنشناسي و تشخيص راه حق از باطل بر عهد و پيمان
بستن با شهدا استوار بمانيم.وي با اشاره به اينکه شهدا براي ما امنيت را فراهم
آوردند تصريح کرد :شهدا با طلب شهادت مغفرت الهي و درجات باال را طلب
کردند ،شهدا ما را به نهي از خوف از دشمنان دعوت ميکنند چرا که در مسيري
که شهدا در آن ورود پيدا کردند ترس وجود نداشت.وزير اسبق فرهنگ و ارشاد
اسالمي با بيان اينکه کساني که امروز در مسير شهدا گام بر ميدارند زيباترين
پيامها را به ما ميرسانند ،تصريح کرد :دو عنصر ترس و اندوه همواره در وجود
انسان است و زماني که قدرتنمايي خدا در اثر حوادث طبيعي رخ ميدهد انسان

عظمت و قدرت خداوند را درک ميکنند.وي گفت :ايران همواره در جنگهاي
مختلف مورد هجوم ديگران قرار ميگرفت و ما نيز نگران حفظ جغرافياي محدود
بوديم اما شهدا امنيت را به ما ارمغان دادند.صفارهرندي با اشاره به اينکه شهيد
محسن حججي به ما نشان داد امنيت از اين راه به دست ميآيد نه با همعهد
و پيمان شدن با دشمنان انقالب ،افزود :ملت فلسطين به دليل غفلت بزرگان
آنان در گذشته امروز آواره کوه و بيابان هستند.وي با اشاره به سفر رئيسجمهور
آمريکا به عربستان سعودي و اينکه در اين سفر  500ميليون دالر دريافت کرده
است ،گفت :با وجود فروش سالح به عربستان و به جيب زدن اموال آنان باز هم
عربستان را سرزنش ميکند چرا که هميشه خودشان را بزرگ جهان ميدانند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينکه امروز ايران به ابرقدرت جهاني
معروف شده است ،افزود :امروز پيام مقام معظم رهبري و شعارهاي نخستين روز
رهبري امام خميني(ره) بر زبان مردم کشورهاي ديگر سر داده ميشود.وي مطرح
کرد :از درياي مديترانه تا درياي سرخ يک هالل چند کيلومتري که ملتها و
ت کشورهاي ديگر نيز در دل اين نقطه قرار گرفتند ،دلبسته به نظام ما شدند.
دول 
صفارهرندي تأکيد کرد :دشمن جرأت جسارت کردن به کشور را ندارد اما بيکار
هم نيست ،آمريکا ناراحت است که امروز نميتواند در خصوص داراييهاي ايران

معامله ميکند.وي با اشاره به اغتشاشات اخير کشور ،گفت :در تجمعات خياباني
اخير براي آشوب کردن کشور رئيسجمهور آمريکا اعالم حمايت کرد و از طرفي
توسط فضاي مجازي محل اغتشاشات را اعالم ميکردند.عضو مجمع تشخيص
مصلحت نظام خاطرنشان کرد :در خبرهاي منتشر شده با خبر شديم در شهرستان
خوانسار هيچ گونه اغتشاش و آشوبي صورت نگرفته است ،اين نشان دهنده
بصيرت ،هوشمندي ،ديانت و فهم باالي مردم خوانسار است.وي ادامه داد :حتي
يک نقطه آشوب در شهرستان نبوده است ،مبارک باد اين مدال افتخاري که در
شهرستان بر سينه زنيد ،خوانسار افتخار ايران شده است.صفارهرندي مطرح کرد:
کشور نيازمند يک پيامرسان داخلي که تحت نظارت خود ايران باشد ،است چرا
که سالها قبل خطر فضاي مجازي از سوي مقام معظم رهبري اعالم شده بود.
وي افزود :دشمنان با استفاده از مشکالت اقتصادي فضا را به جريان شورش و
آشوب سوق دادند اما با آتش زدن مساجد و حسينيهها رفتار وحشيانه خود را
نشان دادند وگرنه مردم عادي نيز به حرفهاي آنان اعتماد کرده بودند.عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام گفت :آشوبها و اغتشاشات اخير تک دشمن نبود بلکه
پاتک دشمن بود ،چرا که قصد داشتند با شعارهاي ساختارشکن فعاليتهاي چند
سال اخير نظام را زير سؤال ببرند.

آي تاهلل فاضل لنکراني:

به گزارش خبرگزاري فارس از قم ،آيتاهلل محمدجواد فاضل لنکراني در ديدار جمعي
از طالب حوزه علميه آستارا و انديمشک ،با تاکيد بر اينکه هدف دشمن در دنياي
امروز ،دينزدايي است ،اظهار کرد :قبل از پيروزي انقالب اسالمي جريانهايي چون
تودهايها تقابلي با دين آن هم بيشتر در جنبه ديني داشتند اما امروز مسئله اصلي
دينزدايي است و آمريکا و اسرائيل به دنبال تحقق اين مسئله هستند.وي با تاکيد
بر اينکه دشمن به دنبال گرفتن دين از جامعه است ،افزود :البته اين کار دشمن
پيشينه قديمي دارد که از جمله آن ميتوان از منشور حقوق بشر نام برد که اگرچه

ظاهري زيبا دارد اما اگر کمي در آن تفکر و تعقل شود متوجه خواهيم شد که عاري
از دين است.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ارزش خدمت به دين و طلبگي
را در برابر هدف دشمن مورد توجه قرار داد و گفت :زماني که هدف دشمن براي
ما مشخص باشد ،ميفهميم که دين شناسي واجب است.وي دينشناسي را امري
واجب دانست و با تاکيد بر اينکه امروز هيچ چيز واجبتر و باالتر از دينشناسي
وجود ندارد ،تصريح کرد :بايد خدمتگزار دين مبين اسالم و مکتب اهل بيت(ع)
باشيم و اين طلبگي اص ًال با هيچ شغلي قابل مقايسه نيست.

دشمن به دنبال گرفتن
دين از جامعه است
رئيس مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) گفت :دشمن به دنبال گرفتن دين از جامعه است.
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اخبار برگزيده »

منافقان بيدارند بايد هوشيار باشيم

آگهي مناقصه عمومي (به صورت دومرحلهاي)

نوبت دوم

()96/11

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به خريد  35000متر لوله پلياتيلن
مورد نياز تاسيسات آب آشاميدني روستاهاي واقع در سطح استان تهران در سايزهاي -110-90-75-63-50-40-20
 160-125و  200ميليمتر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي  -استاني  -اوراق اسناد خزانه اسالمي و از طريق مناقصه
عمومي و به صورت دومرحلهاي طبق مشخصات فني ارائه شده در اسناد با در نظر گرفتن شرايط ذيل از طريق سامانه
تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني  www.setadiran.irاقدام نمايد.
 -1محل تحويل لولهها انبار مركزي شركت واقع در روستاي غنيآباد شهرستان ري ميباشد.
 -2هزينه بيمه ،بارگيري ،حمل و نقل و تخليه بعهده فروشنده ميباشد.
 -3مشخصات فني مندرج در پيوست شماره  4توسط كارشناسان/بازرس فني خريدار بررسي و در صورت لزوم در
آزمايشگاه مرجع تست خواهد شد.
 -4پيشنويس قرارداد خريد كاال به پيوست ارائه ميگردد.
 -5فروشندگان در مناقصه ميبايست خود توليدكننده يا نماينده فروش يكي از توليدكنندگان باشند.
 -6هزينههاي انجام تستهاي موضوع رديف  8بر عهده فروشنده ميباشد.
 -7كليه لولهها ميبايست داراي يك سال گارانتي و  10سال خدمات پس از فروش باشند.
 -8كارشناس/بازرس فني منتخب خريدار مجاز است در مرحله ارزيابي فني شركتكنندگان (فروشندگان) و در هر مرحله
از توليد و همچنين در زمان تحويل كاال ،نسبت به بررسي و انجام تستهاي مورد نياز (بازرسي فني) اقدام نمايد.
 -9مدت قرارداد شش ماه و تعليق و تعديل تعلق نميگيرد.
 -10هزينه درج آگهي روزنامه در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -11در صورت صالحديد خريدار ،مبلغ حسن انجام كار تا پايان مدت گارانتي پرداخت نخواهد شد.
 -12محل تامين اعتبارات ،صندوق توسعه ملي ،استاني و اوراق اسناد خزانه اسالمي ميباشد.
 -13هزينههاي اجرائي اياب وذهاب ،اسكان و حقالزحمه فرآيند بازرسي فني (مندرج در متن قرارداد خريد كاال) بر
عهده فروشنده ميباشد.
 -14توليدكننده بايستي وسايل و تجهيزات كاليبره شده معتبر براي انجام كليه آزمونهاي عملكردي را در كارخانه
دارا و يا براي انجام اين موضوع با مراكز آزمايشگاهي معتبر قرارداد منعقد كرده باشد در غير اين صورت هزينههاي
انجام تستهاي مورد نياز بر عهده فروشنده ميباشد.
شركت به پيشنهادات مشروط ،مبهم و يا غيرقابل قبول از لحاظ فني و همچنين پيشنهاداتي كه شرايط مناقصه در
آنها رعايت نشده باشد ترتيب اثر نداده و مردود خواهد بود.
الزم به ذكر اينكه به علت دومرحلهاي بودن مناقصه ،ارسال مدارك فني و بازرگاني درون پاكت ب به صورت الكترونيكي
جهت ارزيابي كميته فني و بازرگاني الزامي بوده و از تاييدشدگان به صورت كتبي قبل از بازگشايي پاكات مالي (ج)
دعوت به عمل ميآيد.
فروشندگان واجد شرايط تا ساعت  10صبح مورخ  1396/10/26جهت دريافت الكترونيكي اسناد مناقصه به آدرس:
 www.setadiran.irمراجعه نمايند.
مهلت بررسي و ارائه پاكتهاي الف  -ب  -ج تا ساعت  10صبح مورخ  1396/11/7به صورت الكترونيكي ميباشد.
اصل ضمانتنامه يا فيش بانكي سپرده شركت در مناقصه به صورت فيزيكي (دستي) حداكثر تا ساعت  14بعدازظهر مورخ
 1396/11/10به آدرس :تهران  -خيابان سيدجمالالدين اسدآبادي  -خيابان يازدهم شرقي  -خيابان ابنسينا  -خيابان
اتحاديه نهم  -پالك  - 12طبقه سوم  -كميسيون معامالت ارسال گردد.
زمان بازگشايي پاكتهاي مالي (ج) تاييدشدگان توسط كميته فني و بازرگاني ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ
 1396/11/16و به صورت الكترونيكي ميباشد.
سپرده شركت در مناقصه مبلغ  235/463/783ريال به صورت ضمانتنامه يا فيش بانكي ميباشد .در صورت واريز
نقدي به حساب جاري  40011022207143418بانك مركزي ،قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي به نام شركت
آب و فاضالب روستايي استان تهران انجام گيرد .اصالحيه در نوبت اول آگهي مناقصه عمومي ()96/11كه در روزنامه رسالت مورخ
تاريخ انتشار نوبت اول96/10/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/23 :
خ ت960/10/20 :

آي تاهلل علويگرگاني:

96/10/20صفحه سوم درج گرديده سپرده شركت در مناقصه مبلغ 235/463/783ريال
به صورت ضمانتنامه يا فيش بانكي صحيح ميباشد كه بدينوسيله اصالح ميگردد.

كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران

نعمتي:

ديوانگي ترامپ به اندازه خروج از برجام نيست
سخنگوي هيئت رئيسه گفت:به رغم اين که ميگويند ترامپ ديوانه است بعيد ميدانم که امريکا از برجام خارج
شود.بهروز نعمتي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجو در پاسخ به
اين سوال با توجه به اينکه  ۱۳ژانويه موعد تصميم گيري ترامپ در خصوص برجام است .تصور ميکنيد رئيس
جمهور آمريکا چه تصميمي در اين خصوص اتخاذ کند؟ اظهار داشت :معتقدم خروج آمريکا از برجام يک کار عملي
نبوده و اين اتفاق نخواهد افتاد چرا که برجام يک پروتکل بين المللي است و سازمان ملل ،اتحاديه اروپا به تمامي
طرفين اين معاهده بايد به آن پاي بند باشند.وي افزود :به رغم اين که ميگويند ترامپ ديوانه است بعيد ميدانم
که امريکا از برجام خارج شود.

فائزه هاشمي در مصاحبه با روزنامه ايران در پاسخ به اين سؤال که «به
خاطر ديدار با رهبر بهاييها و عکس يادگاري از آقاي هاشمي تذکر
گرفتيد؟» گفت« :تذکري نبود .من منزل بابا بودم؛ شب که آقاي هاشمي
آمدند گفتند «ديدي چه جنجالي شد؟» فقط همين .مامان به دفاع از
ي کار کرده؟ کار بدي نکرده  .فالني اين
من وارد شد که «مگه فائزه چ 
کار را کرده و آن يکي اين کار را کرده؟ چرا کسي چيزي نميگويد و
فقط به فائزه گير دادند؟» مامان مثالهايي با نام و کار افراد ميزد .بابا
هم ديگر چيزي نگفت .اينجا بحث تمام شد .ولي چند روز بعد که براي
بابا تعريف ميکردم که عجيب اين کار بازخورد مثبت در بين همه اقشار
جامعه داشته است و کمتر فعاليتي داشتهام که اينگونه عکسالعمل
عمومي داشته باشد که جواب خوبي گرفتم ».مشرق در اين باره نوشت:
گفتني است فائزه هاشمي بارها با سران فرقه بهائيت ديدار کرده است.
اين ديدارها بازخورد بسيار منفي در افکار عمومي داشت .فشار اقشار
مذهبي ،مراجع عظام ،سياسيون و تحليلگران موجب شد تا رسانههاي
جريان اصالحات نيز نسبت به اين موضوع واکنش نشان دهند .اين
رسانهها به نقل از مرحوم هاشمي نوشتند« :در پي انتشار خبر ديدار
فائزه هاشمي با چند نفر از عناصر فرقه ضاله بهائيت ،روزنامه جمهوري
اسالمي در گفتگويي با هاشمي رفسنجاني نظر ايشان را در اين زمينه
پرسيد؛ هاشمي رفسنجاني گفت :فائزه اشتباه بدي کرده و بايد آن را
تصحيح و جبران کند» .رئيس (سابق) مجمع تشخيص مصلحت نظام
(هاشمي رفسنجاني) افزود :فرقه ضاله بهائيت يک فرقه استعمارساخته
و منحرف است که هميشه با همين انحراف شناخت ه شده و ما هميشه
از اين فرقه تبري جسته و ميجوييم».
***

از اينپس دولتمردان به خواست مردم گوش کنند

عضو فراکسيون نمايندگان واليي مجلس گفت :تأکيد ما اين است
که ازاينپس دولتمردان بايد به حرف مردم گوش کرده و براي حل
مشکالت تمرکز کنند زيرا مردم صاحب اين انقالب و ولينعمت هستند.
به گزارش خبرگزاري برنا ،محمدرضا ملکشاهي در خصوص کنترل و
مديريت تجمعها و اعتراضات مردمي ،اظهار داشت :در ايران مردمساالري
ديني حاکم است و باوجوداينکه آزاديخواهي در ذات اسالم وجود دارد
ميتوان گفت نظام مقدس جمهوري اسالمي بزرگترين ظرفيت را براي
شنيدن خواستههاي مردم را دارد .وي بيان کرد :بايد توجه داشت که
جامعه امروزي ما نيز دچار يک سري مشکالت اقتصادي مانند بيکاري و
مؤسسات مالي روبهروست که آثار منفي رواني و مالي را بر مردم تحميل
کرده و مردم عصباني شدهاند .نماينده مردم خرمآباد بابيان اينکه در تمام
کشورهاي جهان ميبينيم که افراد معترض ،اعتراض خود را بيان ميکنند
ولي در همين کشورها اگر اعتراضات به سمت آشوب برود ،سختترين
برخوردها را انجام ميدهند ،گفت :آمريکا به سياهپوستان اجازه راهپيمايي
نميدهد حتي آنها را به گلوله ميبندند .بهتر است آمريکا به رفتار رژيم
صهيونيستي در کودک کشيها نيز توجه داشته باشد.

آگهي مزايده عمومي دو مرحله اي

نوبت اول

يك سازمان دولتي در نظر دارد اقالم مازاد بشرح زير را ازطريق مزايده عمومي بفروش برساند .لذا متقاضيان ظرف
مدت يك هفته از تاريخ درج آگهي با شماره تلفن  36076821و  021 - 36076809از ساعت  8:00الي  16:00تماس
حاصل نمايند .
((ميلگرد تيتانيوم قطر  ، 95ميلگرد فوالدي قطر 65و  ، 70تسمه آلومينيومي  ، T=35 W210شش گوش استيل
 4و6و ، 8ورق آلومينيومي ضخامت 1و ، w1000 1.5ورق مس بريليوم  ، T=0.3 W210ورق آلومينيومي ، T=0.5 w1000
ميلگرد فوالدي قطر  ،19ميلگرد آلومينيومي قطر  ، 80لوله فوالدي قطر )) 80*71
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/10/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/24 :

م الف 3404

د ت960/10/24 :

شركت ملي نفت ايران

فراخوان شناسايي و ارزيابي پيمانكار( يك مرحله اي)

شماره مجوز1396.4776:
نوبت اول

مناقصه عمومي يك مرحله اي تهيه و نصب چهار دستگاه پله برقي ساختمان شماره  31به شماره 96-32
شركت ملي نفت ايران در نظر دارد مناقصه تهيه و نصب چهار دستگاه پله برقي ساختمان شماره  31را طبق شرايط و مدارك مربوطه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به صورت يك
مرحله اي به شركتهاي ذيصالح و واجد شرايط واگذار نمايد .ازمتقاضياني كه داراي شرايط ذيل مي باشند ،درخوا ست مي گردد از زمان چاپ آگهي نوبت اول تاحداكثر 10روز پس از درج
دومين آگهي ضمن به همراه داشتن درخواست كتبي شركت در مناقصه و معرفي نامه نماينده شركت  ،جهت دريافت اسناد ارزيابي ،تكميل و عودت آن در مهلت تعيين شده در اسناد ،به
امور قراردادها و برآورد مقادير -معاونت امور پشتيباني به نشاني  :تهران -خيابان حافظ – نبش خيابان رود سر  -ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران -طبقه  -11اتاق 1105
مراجعه و در صورت لزوم با شماره تلفن  61625041تماس حاصل نمايند.
الف -شرايط مناقصه گران
-1داشتن شخصيت حقوقي مستقل
-2داشتن تجهيزات و امكانات و تخصص الزم و توانايي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج در صنعت نفت
-3داشتن توانايي مالي و فني كافي جهت اجراي موضوع پيمان
-4داشتن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ 000ر000ر 450ريال
 -5ارائه شناسه ملي و شماره اقتصادي
 -6انطباق موضوع مناقصه با موضوع فعاليت شركت مندرج در اساسنامه
-7ارائه آگهي تاسيس و آگهي آخرين تغييرات
ب -شرايط و مشخصات كار و شركت در مناقصه
- 1شرح مختصر عمليات :تهيه و نصب چهار دستگاه پله برقي ساختمان (31مجتمع ورزشي و آموزشي محمودآباد)
 -2محل اجراي عمليات  :استان مازندران-شهرستان محمودآباد-مجتمع ورزشي و آموزشي محمودآباد
-3مدت اجراي عمليات شش ماه ميباشد .
 -4زمان ارائه پاكتهاي پيشنهاد قيمت  :روز  1396/12/12تهران خيابان حافظ -نبش خيابان رود سر -ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران  -طبقه  2اتاق  217ميباشد
-5زمان و محل بازگشايي پاكتهاي پيشنهادقيمت  :روز1396/12/15تهران خيابان حافظ -نبش خيابان رود سر -ساختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران -طبقه  2سالن جلسات
ميباشد  (.الزم به ذكر است در صورت هر گونه تغيير زمان دقيق جلسه بازگشايي كتبا به مناقصه گران اطالع داده خواهد شد).
ج -مدارك مورد نياز
-1ارائه پروانه طراحي و مونتاژ معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت صنعت  ،معدن و تجارت
 -2ساير موارد دراسناد ارزيابي درج گرديده است.
پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزيابي  ,اسناد مناقصه بين شركتهاي واجد شرايط توزيع خواهد شد .بديهي است درصورت عدم
انطباق موضوع فعاليت شركت با موضوع مناقصه و همچنين عدم رضايت كارفرما از عملكرد مناقصه گر  ،مدارك شركت مزبور مورد بررسي قرار نخواهد گرفت  .ارائه مدارك و فرم هاي
استعالم ارزيابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

معاونت امور پشتيباني

امورقراردادها و برآورد مقادير

آگهي فوق همزمان در سايت شركت ملي نفت ايران  www.nioc.irقابل مشاهده است.
روابط عمومي شركت ملي نفت ايران

تاريخ انتشار نوبت اول96/10/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/26 :
خ ت960/10/23 :

