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در تكريم مرد روزهاي سخت انقالب

محمدكاظم انبارلويي
anbarloee.ir
اين روزها در سوگ مردي نشستهايم كه تاريخ پرافتخار نيم قرن اخير
ايرانزمين را بدون او نميشود ديد .نميتوان تاريخ معاصر را ورق زد و در
سطر سطر حوادث بزرگ آن حضور اين بزرگمرد را نديد.
ملت ايران و امت اسالم نام آيتاهلل هاشمي رفسنجاني را به عنوان يك
بزرگمرد انقالبي ميشناسد و نقش او را در استقرار نظام اسالمي در ايران
و بيداري اسالمي در منطقه و جهان به نيكي درك ميكند.
تاريخ معاصر نام او را در كنار امام (ره) و رهبري و ديگر مراجع عظام تقليد
و انقالبيون اوليه نهضت اسالمي ثبت كرده و هيچ حادثهاي نميتواند اين
ثبت نوراني را كمرنگ كند.
آيتاهلل هاشمي رفسنجاني از جواني پاي در راه مبارزه با استكبار جهاني
و استبداد داخلي گذاشت و پنجه در پنجه آمريكا ،صهيونيسم بينالملل و
انگليس مكار انداخت .آثار قلمي و قدمي او در اين باره به اين امر خطير
شهادت ميدهد.
او شهر به شهر و مسجد به مسجد براي روشنگري رفت و در سياهترين
روزهاي استبداد در ايران از اهريمنان نهراسيد و پيام امام و انقالب را به
ملت ايران و جهانيان رسانيد.
سهم او را در اهتزاز پرچم اسالم در ايران ،منطقه و جهان كسي نميتواند
انكاركند .او مرد روزهاي سخت و بحراني انقالب بود .تن رنجور او در
زندانهاي رژيم شاه با شكنجههاي قرون وسطايي سند اين ادعاست.
او در برابر سختترين شكنجهها ايستاد و خم بر ابرو نياورد تا نماد مقاومت
در برابر كساني باشد كه اراده پوالدين مردان مومن و شجاع اين مرز و بوم
را ميخواستند درهم شكنند.
كارنامه او پس از انقالب مثل آيينه شفاف و روشن است .او در نبرد با
منافقان و ليبرالها و كفار كمونيست و سلطنتطلب در كنار امام(ره) و
روحانيت مبارز در صف مقدم جنگيد.
او امين و مشاور امام بود و در دوران دفاع مقدس به فرمان امام (ره) در
اداره جنگ ،شب و روز نميشناخت و پس از امام(ره) پرچم انقالب را به
دست مردي سپرد كه امروز فخر جهان اسالم و درهمكوبنده نقشههاي
شوم استكبار و استبداد جهاني در منطقه و جهان است.
توطئهها و فتنههاي پيچيده جنگ نرم دشمن پس از امام(ره) نتوانست او را
از رهبري بصير انقالب جدا كند و تا آخرين لحظه حيات وفادار ماند و در كنار
نظام ايستاد .به همين دليل خار چشم دشمنان اسالم و انقالب بود.
او در اوج فتنه  88بارها گفت؛ «زير سقف آسمان جمهوري اسالمي ايران
بديلي را براي رهبري انقالب نميشناسم».
او تصريح كرد كه؛ «حرفهاي آيتاهلل خامنهاي به عنوان رهبر حجت است».
لذا همواره با اين موضع صريح خود آبي بر آتش فتنه ميپاشيد.
به همين دليل مقام معظم رهبري در پيام تسليت خود به اين مهم شهادت
داد كه با «هوش وافر و صميمت كمنظير او تكيهگاه مطمئني براي همه
به ويژه اينجانب بود و هيچ شخصيت ديگري را نميشناسم كه تجربهاي
مشترك و چنين درازمدت را با او در نشيب و فرازهاي اين دوران تاريخساز
به ياد داشته باشيم».
برجستگي شخصيت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني به عنوان يك رجل انقالبي
كمنظير ،ديگر ويژگيهاي او را پوشانده بود.
او يك مجتهد ،اسالمشناس و در شمار چند مفسر بزرگ قرآن كريم در عصر
ما بود .حوزههاي علميه بايد به وجود چنين شخصيتي كه در دهه هاي
 40و  50ظهور كرد و در كنار ديگر انقالبيون پا به پاي امام(ره) از حركت
بازنايستاد ،بر خود ببالند و افتخار كند .او را ميتوان الگوي يك روحاني
انقالبي دانست كه باهوش وافر و عقالنيت سياسي ملت بزرگ ايران را
براي رسيدن به قلههاي بزرگ شجاعانه ياري كرد.
ديروز مردم تهران در تشييع پيكر پاك آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سنگتمام
گذاشتند .گويي كل ملت ايران در اين قاب براي تكريم شخصيت مذهبي،
انقالبي و سياسي او به تهران آمده بودند.
ادامه در صفحه 2
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راه اندازي جنگ آب و عمليات وادي بردي

آگهي مناقصه عمومي مرحله اول
(نوبت دوم)

نوبت دوم

در راستاي اجراي بودجه مصوب سال  1395شهرداري و به استناد مجوزها به شمارههاي ذيل شوراي محترم اسالمي شاهدشهر ،اين شهرداري در نظر
دارد پروژههاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.
رديف

موضوع پروژه

مبلغ (ريال)

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

شماره مجوز شورا شهر

1

زيرسازي و آسفالت جاده شاهدشهر به رامين

3/000/000/000

60/000/000

110/693

2

زيرسازي و آسفالت خروجي جاده كاظمآباد (رمپ و لومپ)

2/000/000/000

100/000/000

1395/818

3

زيرسازي و آسفالت ورودي جاده كاظمآباد (ميدان كشاورز)

1/500/000/000

75/000/000

1395/829

شرايط شركت در مناقصه:
 -1دارا بودن حداقل رتبه  5راه و باند معاونت مديريت و برنامهريزي
 -2محل بازگشايي پيشنهادات شهرداري شاهدشهر ميباشد.
 -3هرگاه برندگان اول و دوم و سوم ،حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -4شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -5هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد (دونوبت).
 -6ساير شرايط شركت در مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
 -7كليه متقاضيان واجد شرايط ميتوانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم به مدت دو هفته با ارائه معرفينامه معتبر جهت دريافت اسناد مناقصه يا كسب
اطالعات بيشتر به واحد امور قراردادهاي شهرداري شاهدشهر مراجعه نماييد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/10/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/10/22 :
خ ش95/10/15 :

احمد زارع  -شهردار شاهدشهر

آگهي مناقصه عمومي
نوبت دوم

شهرداري قرچك در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/4331مورخه  95/9/18شوراي اسالمي شهر قرچك نسبت به عمليات راهسازي
شامل خاكبرداري ،خاكريزي ،زيرسازي ،جدولگذاري و آسفالت پروژه كمربندي جنوبي حدفاصل خيابان محمدآباد تا خيابان مخابرات
اقدام نمايد .متقاضيان پيشنهاد ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري  95/11/9جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور
قراردادها يا سايت  www.gharchak.irيا شماره تلفن  02136151580الي  4تماس نمايند.
 -1موضوع مناقصه :عمليات راهسازي كمربندي جنوبي حدفاصل خيابان محمدآباد تا مخابرات شامل خاكبرداري ،خاكريزي ،زيرسازي،
ايجاد ابنيه و روسازي ،جدولگذاري و آسفالت
 -2مبلغ برآورد اوليه  12/308/647/137ريال كه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ  616/000/000ريال به صورت ضمانتنامه بانكي يا وجه
نقد جهت واريز به حساب  0105978385003به نام سپرده اشخاص شهرداري ميباشد.
 -3تحويل و تسليم اسناد از تاريخ  95/10/15تا پايان وقت اداري  95/11/9است.
 -4محل تحويل اسناد دبيرخانه شهرداري قرچك و مدت قرارداد  4ماه ميباشد.
 -5تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري قرچك و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي در روز شنبه مورخه  95/11/9راس ساعت  15در
محل سالن جلسات شهرداري ميباشد.
 -6شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -7به پيشنهادات مبهم ،مخدوش ،فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -9ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد و هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/10/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/10/22 :
خ ش95/10/15 :

امور قراردادهاي شهرداري قرچك

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

آگهي تجديد مزايده

شهرداري سيرجان در نظر دارد در راستاي بند 4مصوبه شماره
 1652شوراي اسالمي شهر سيرجان نسبت به فروش ده قطعه
زمينهزارمتريباكاربريانبوهسازيمسكونيازاراضيملكي
خود از نقشه تفكيكي قطعه ده راهآهن واقع در حد شرقي
ميدانمنطقهويژهاقتصاديسيرجانباقيمتپايهكارشناسي
از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي
و حقوقي دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت
دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده
به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط تجديد مزايده:
 .1سپرده شركت در مزايده 200/000/000ريال (دويست ميليون
ريال) بابت هر قطعه ميباشد كه بايستي به صورت واريز به
حساب 3100003361004بانكمليشعبهشهرداريسيرجانويا
به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به نام شركت باشد.
 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد
نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي
نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد
مزايده موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار
است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  95/11/2ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  95/11/3ساعت 16:30
ميباشد.
 .8قيمت پايه به ازاي هر مترمربع عرصه قطعات مذكور
 4/000/000ريال (چهارميليون ريال) ميباشد.
در ضمن اين تجديد مزايده در سايت شهرداري موجود
ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/10/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/10/22 :
خ ش95/10/14 :

روابط عمومي شهرداري سيرجان

