» خبر

رئيس مجلس خبرگان رهبري رحلت
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را تسليت گفت
رئيس مجلس خبرگان رهبري در پيامي رحلت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را
تسليت گفت.به گزارش ايرنا در پيام آيت اهلل احمد جنتي آمده است :خبر رحلت
آيت اهلل جناب آقاي هاشمي رفسنجاني ،مجاهد دوران نهضت اسالمي و يار ديرين
حضرت امام خميني (ره) ،موجب تالم و تاثر گرديد.در ادامه اين پيام آمده است:
آن سفر کرده ،در دوران رژيم طاغوتي و وابسته پهلوي ،رنج و محنت بسياري را
متحمل شد و پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز با قبول مسئوليت هاي مهم همچون
رياست مجلس شوراي اسالمي ،رياست جمهوري ،رياست مجمع تشخيص مصلحت
نظام و نيز مجلس خبرگان رهبري ،کوشا بود.اين جانب ضمن قدرداني از زحمات
بي شائبه ايشان براي نظام اسالمي ،رحلت ايشان را به مقام معظم رهبري ،حضرت
امام خامنه اي و بازماندگان ،تسليت گفته و از خداوند متعال رحمت و غفران واسعه
الهي را براي ايشان مسئلت دارم.

رضايي :آيت اهلل هاشمي هميشه
به دنبال نوآوري بود
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :آيت اهلل هاشمي هميشه به دنبال نوآوري
بود.به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا ،محسن رضايي در گفتگوي ويژه خبري به سوابق
انقالبي و سياسي آيت اهلل هاشمي اشاره کرد و افزود :پرکاري فوق العاده آيت اهلل
هاشمي از ويژگي هاي ايشان بود که از جوانان مجمع نيز پرکاري ايشان بيشتر بود.
وي با بيان اينکه آيت اهلل هاشمي هميشه به دنبال نوآوري بود ادامه داد :دومين
ويژگي ايشان اين بود که حرف هاي خود را صريح بيان مي کردند اما هميشه نظر
رهبري را مي پذيرفتند.رضايي گفت :دشمنان ملت و انقالب اسالمي هميشه با ايشان
مسئله داشتند به شکلي که يکي از کساني که در تحريم هاي ايران نقش داشتند،
از فوت ايشان ابراز خرسندي کرده است.

دادستان کل کشور:

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از ارکان موثر
در ايجاد انقالب اسالمي و نظام بودند
دادستان کل کشور گفت :آيت اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني زحمات زيادي براي
انقالب کشيدند و از ارکان موثر در ايجاد انقالب اسالمي و نظام بودند.به گزارش
خبرنگار سياسي ايرنا ،حجت االسالم و المسلمين محمد جعفر منتظري صبح دوشنبه
در حاشيه مراسم وداع با آيت اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهارداشت :ايشان يکي از ارکان موثر نظام و
انقالب بودند ،خداوند اجر و پاداش و جزاي خيري را در چنين روزي که متعلق به
کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه (س) است به بهترين وجه ممکن عنايت
فرموده است.وي افزود :اميدواريم خداوند به همه ما توفيق دهد تا پاسداشت انقالبي
باشيم که امثال ايشان آن را ايجاد کرده اند.

 220نماينده مجلس:

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در سايه
تدبير و عقالنيت ،قوام بخش نظام بود
 220نماينده مجلس شوراي اسالمي در بيانيه اي با تسليت درگذشت رئيس مجمع
تشخيص مصلحت نظام اعالم کردند :آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در سايه تدبير و
عقالنيت ،پس از انقالب اسالمي قوام بخش نظام بود.در اين بيانيه که در حاشيه
جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسالمي در اختيار خبرنگار پارلماني ايرنا قرار
گرفت آمده است :رحلت مجاهد نستوه ،عالم جليل القدر ،مبارز انقالبي ،مدافع حقوق،
مردم و مريد و همراه بنيان گذار فقيد انقالب اسالمي حضرت امام (ره) و ياور رهبر
معظم انقالب که در پيروزي انقالب اسالمي نقش آفرين و با ايفاي مسئوليت هاي
حساس در سايه تدبير و عقالنيت پس از انقالب اسالمي قوام بخش نظام بود را
خدمت ملت شريف ايران ،رهبر معظم انقالب ،مراجع عظام تقليد ،حوزه هاي علميه
و همه مسئوالن و مديران نظام و بيت ارجمند آن عالم تسليت مي گوييم.اين بيانيه
مي افزايد :خداوند روح آن فقيد را با اوليا معصومين محشور گرداند و به ملت پرافتخار
ايران و بازماندگانش اجر و صبر عطا کند.اين بيانيه در پايان جلسه علني مجلس
شوراي اسالمي قرائت شد.

»

سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت :با کانديداي واحد مي آييم.کمالالدين سجادي
در گفتگو با خبرنگار سياسي ايرنا در خصوص رويکرد انتخاباتي اصولگرايان براي انتخابات سال
 96اظهار داشت :جناح اصولگرا ،يک برنامه هايي دارد که برخي از آنها رونمايي شده است؛ مثال
در همين جبهه مردمي نيروهاي انقالب ،تعداد زيادي از احزاب ،تشکل ها و فعاالن سياسي
از جناح هاي مختلف و رسانه ها ،هنرمندان ،ورزشکاران و اساتيد حضور دارند و البته جبهه
پيروان خط امام و رهبري در حال بررسي است که چگونگي حمايت خود را از اينها اعالم
کند.وي افزود :اينها يک طرح هايي دارند و مي خواهند نامزدهايي که بالقوه ،بالفعل و يا در
مظان نامزدي هستند يا نامزدي خود را اعالم کرده اند مورد بررسي قرار دهند و در نهايت با
انسجام و همگرايي که ايجاد مي شود ايده آل اين است که به يک کانديدا و يک نفر برسند و
اين اجماع را صورت دهند.سجادي با بيان اين که هنوز به مصاديقي در اين زمينه نرسيده ايم

تصريح کرد :من از طرف همه اصولگرايان نمي توانم صحبت کنم اما جبهه پيروان خط امام
و رهبري فعال کانديدايي را حمايت نمي کند و در حال بررسي است ،اما حتما از يک کانديدا
حمايت خواهد کرد و البته آن کانديدا ،کانديدايي خواهد بود که قاطبه و اکثريت اصولگرايان
به آن برسند و در نتيجه ما هم از آن کانديدا حمايت خواهيم کرد.وي يادآوري کرد :هم من و
هم آقاي باهنر ،شش ،هفت ماه قبل گفتيم که 30کانديداي بالقوه در بين اصولگرايان داريم.
منتها اين نيست که هر  30يا  10تا و مانند دفعه پيش چهار ،پنج نفر بيايند ،اين دفعه بايد
از دور قبلي درس گرفته و روش ها را اصالح کرده و بهبود دهند.وي گفت :اصولگرايان اگر
مي خواهند راي قابل توجهي را کسب کنند بايد به يک کانديداي واحد برسند نه اين که با
چند کانديدا بيايند که آرا تقسيم شود؛ اين نظري است که جبهه پيروان خط امام و رهبري
شامل  18حزب و تشکل سياسي دارد.

سجادي:

با کانديداي
واحد مي آييم

سياسي
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وداع ملت با يار ديرين امام و رهبري

مردم شهيدپرور و انقالبي ايران که خود را به دانشگاه تهران
و حرم ملکوتي امام خميني رسانده بودند با شرکت در
مراسم تشييع و خاکسپاري پيکر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام با يار ديرين
امام و رهبري وداع کردند.
به گزارش خبرنگار مهر ،مراسم تشييع و اقامه نماز ميت بر
پيکر مرحوم آيتاهلل هاشميرفسنجاني رئيس فقيد مجمع
تشخيص مصلحت نظام صبح روز سهشنبه  ۲۱دي ماه
با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در دانشگاه تهران
برگزار شد.در اين مراسم که با حضور انبوه و پرشور مردم
قدرشناس ،مؤمن ،انقالبي و وفادار ،رؤساي قواي سهگانه
و مسئوالن لشکري و کشوري ،در فضايي آکنده از حزن
و اندوه برگزار شد ،حضرت آيتاهلل خامنهاي بر پيکر آن

همرزم و مبارز قديمي نماز اقامه کردند و براي آن مرحوم،
غفران ،عفو و رحمت الهي را مسئلت کردند.
بعد از اقامه نماز ،پيکر آيت اهلل هاشمي از مقابل دانشگاه
تهران به سمت خيابان حافظ تشييع و از آنجا به حرم مطهر
منتقلشد.برپايهاينگزارشپيکرآيتاهللهاشميرفسنجاني
در جوار بنيانگذار انقالب به خاک سپرده شد.
پيکرمرحومآيتاهللهاشميرفسنجانيتوسطعليالريجاني
رئيس مجلس شوراي اسالمي و محسن هاشمي به خاک
سپرده شد و در جوار امام راحل آرام گرفت.
گفتني است به همين مناسبت مجلس يادبودي از سوي
رهبر معظم انقالب اسالمي ،روز چهارشنبه  22دي 1395
از ساعت  9:30تا  12در حسينيه امامخميني (ره) برگزار
ميشود.

س رلشکر سليماني:

آقاي هاشمي هم استکبارستيز بود
هم صهيونيسمستيز

آيت اهلل مصباح يزدي:

آي تاهلل لطفاهلل صاف يگلپايگاني:

حضور واليي آيتاهلل هاشمي
رفسنجاني در حرمين شريفين
در خاطرهها باقي ميماند

آگهي مزايده

فرمانده نيروي قدس سپاه گفت :آقاي هاشمي برخي وقتها تاکتيکهايي داشت
وگرنه هم استکبارستيز بود ،هم صهيونيسمستيز.به گزارش خبرنگار دفاعي
خبرگزاري فارس ،سردار سرلشکر قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه
در حاشيه مراسم تشييع آيتاهلل هاشمي رفسنجاني اظهار داشت :اوالً بايد به
آقا تسليت گفت که بزرگترين مصيبت به ايشان وارد شد .خدا به ايشان صبر

و طولعمر بدهد و ايشان را براي ما حفظ کند و ذخيره کند براي چيزهايي که
از دست دادهايم.سليماني تأکيد کرد :آقاي هاشمي همانطوري که از اول بود
تا آخر بود و همان حالتي که از اول داشت تا آخر داشت ،منتها آقاي هاشمي
برخي وقتها تاکتيکهايي داشت همانطور که در دورههاي گوناگون داشت،
وگرنه آقاي هاشمي هم استکبارستيز بود ،هم صهيونيسمستيز.

خربزه ديگري هم برنداشت .گفت ممکن است گاهي قندم باال و پايين برود و
سپس گفت سحر که بيدار مي شوم و مي خواهم براي وضو بروم چند دقيقه اي
روي تخت مي نشينم ،گاهي يک دفعه با خودم فکر مي کنم که اگر خبر
بياورند که مقام معظم رهبري خوابيد و ديگر بلند نشد ،وقتي فکر مي کنم
کسي جز ايشان نيست ،به محض اينکه بلند مي شوم ،قندم مي افتد و زمين
مي خورم.وي تاکيد کرد :اين همان عشقي است که مي گويم من عاشقم .اين
شعار و تملق نيست .ايشان انتقادي داشت هم مي رفت و مي گفت .اگر همه
يک جور فکر کنيم ،که ديگر زيبا نيست .اگر مدام از هم به به و چه چه کنيم،
چرا بيخودي سر هم را مي تراشيم؟ توقع اينکه همه مثل من فکر کنند غلط
است.رئيس دفتر بازرسي دفتر مقام معظم رهبري ادامه داد :جمله اي از مقام
معظم رهبري بگويم .موقعي جمعي از دوستان ما خدمت ايشان رسيدند ،يکي
از آقايان آخر جلسه پرسيدند که يک نفر را معرفي کنيد تا ما ديدگاه هاي شما
را از ايشان بشنويم .ايشان فرمودند شما ديدگاه هاي مرا هم بدانيد روز قيامت
براي شما حجت نيست .نظر من براي شما حجت نيست ،شما بايد خودتان
بايد نظر داشته باشيد مگر اينکه من حکم کنم .ببينيد چقدر اين واليت فقيه
زنده است.ناطق نوري در بخش ديگري از گفتگوي خود به انتقاد از افرادي

پرداخت که تهمتهايي را به آيتاهلل هاشمي ميزدند.او گفت :ما مرده پرستيم.
وقتي من باالي سر پيکر بي جان آقاي هاشمي رفتم و به چهره او نگاه کردم،
نتوانستم خودم را نگه دارم چرا که تمام بي مهري ها و توهين ها و تهمت ها و
کج انديشي ها عليه او در ذهنم مرور شد.ناطق نوري ادامه داد :من واژه نفوذي
را زياد قبول ندارم .خودمانيم .چرا فرافکني کنيم؟ با تنگنظري نميتوانيم
کشور را اداره کنيم.وي افزود :مسئله از دنيا رفتن هاشمي نيست ،انسانها همه
مي روند اما جفا اين است که تهمت بزنيم ،مگر ما مسلمان نيستيم؟ مگر
قيامت نيست؟ چرا فرافکني کنيم؟ اين بي مهري ها عليه شهيد بهشتي هم
بود .او آنقدر بزرگوار بود که وقتي شوراي انقالب مي خواست رئيس صدا وسيما
انتخاب کند ديدم جلوي اسم کسي را ضربدر زده که يک سره به او تهمت
مي زد .من به او گفتم اين آدم تندي است گفت :آقاي نوري ممکن است ايشان
از چهره بهشتي خوشش نياد از من خوشش نيايد اما مدير اليقي است .اين را
بدانيم که تنگ نظري کشور را اداره نمي کند.وي با کنايه به صداوسيما گفت:
اگر االن در همه شبکه هاي تلويزيون هم از هاشمي تجليل شود ،فايده اي
ندارد بايد قدر هم را بدانيم و تهمت نزنيم ،ما اگر قدر همديگر را ندانيم و از
پتانسيل ها استفاده نکنيم اوضاع کشور درست نمي شود.

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :حضور واليي آيتاهلل هاشمي رفسنجاني
در حرمين شريفين در خاطرهها باقي ميماند.به گزارش خبرگزاري فارس
از قم آيتاهلل لطفاهلل صافيگلپايگاني با صدور پيامي درگذشت آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني را تسليت گفت.در اين پيام آمده است :درگذشت
عالم مجاهد مرحوم حجتاإلسالم والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني
رحمة اهلل عليه موجب تأثر و تأسف شد.آن فقيد سعيد ،ساليان سال
در سنگرهاي مختلف انقالب اسالمي ،در حد توان انجام وظيفه کرد و

در حفظ اعتدال و آرامش جامعه و رفاه مردم به توفيقاتي نائل شد.در
بخش ديگري از اين پيام آمده است :حضور واليي آن مرحوم در حرمين
شريفين و اعالم مواضع محکم مذهبي و ديني در آن مکان مقدس در
خاطرهها هميشه باقي خواهد ماند.فقدان آن عالم بزرگوار را به همه
عالقمندان و بيت ايشان تسليت گفته ،براي آن فقيد سعيد رحمت
واسعه الهي و براي بازماندگان ،صبر جميل و اجر جزيل از خداوند
متعال مسئلت دارم.

محسن سميعي  -شهردار فاضلآباد

آگهي مزايده سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري سيرجان
نوبت اول

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري سيرجان به استناد بند  4مصوبه شماره  1849هيات مديره سازمان در نظر دارد پيست
اسكيت مستقر در پارك مسافر و پارك بانوان را از طريق مزايده براساس شرايط ذيل و مندرج در اسناد به صورت استيجاري
جهت بهرهبرداري به متقاضي واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت خريد اسناد مزايده
از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم همهروزه به جز ايام تعطيل حداكثر به مدت  10روز به امور قراردادهاي سازمان مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مزايده:
 -1سپرده شركت در مزايده مبلغ  10/000/000ريال كه ميبايست به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا رسيد پرداختي به حساب
 0105938186001به نام سازمان پاركها و فضاي سبز نزد بانك ملي ارسال گردد.
 -2سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -3هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد
شد.
 -4به پيشنهادات مخدوش ،ناقص و يا پيشنهاداتي كه خارج از مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5ساير شرايط و جزئيات مربوطه در اسناد درج گرديده است.
 -6آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري مورخ  95/11/9ميباشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات مورخ  95/11/10ساعت  9ميباشد.
در ضمن اين مناقصه در سايت شهرداري موجود ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/10/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/10/29 :
خ ش95/10/22 :

روابط عمومي شهرداري سيرجان

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) گفت :آيتاهلل هاشمي رفسنجاني
عمري در کنار امام و در راستاي تحقق منويات علما و بزرگان نظام ،تالش کرد.به گزارش
خبرگزاري فارس از مشهد آيتاهلل محمدتقي مصباحيزدي در همايش «هوشياران خفته»
با اشاره به رحلت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني گفت :حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني
فردي بود که عمري در کنار امام و در راستاي تحقق منويات علما و بزرگان نظام ،تالش
کرد.وي با اشاره به اهميت امر به معروف و نهي از منکر در جامعه اسالمي ،تصريح کرد :اگر
قرار است امر به معروف صورت گيرد بايد با روي خوش و بيان لطيف باشد ،چرا که سبب
توجيه آن فرد ميشود ،اگر امر به معروف با اخم صورت گيرد ،آن فرد لجاجت کرده و
اين خود تبديل به امر منکر ميشود ،درحاليکه مهمترين اصل امر به معروف اصالح افراد
است.رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) خاطرنشان کرد :يکي از مهمترين
داليل اختالف در کارهاي ارزشي اين است که گاهي خود فاعل در محاسبات اشتباهي
ميکند و همين کار ممکن است سبب انحراف فرد شود.مصباح يزدي گفت :ما به خاطر
اينکه در دام اختالفات نيافتيم ،نبايد نسبت به قضاوت ديگران حساس باشيم.وي با بيان
اينکه ارزش يک کار الهي اين است که براي خدا صورت گيرد ،گفت :اگر ما ميخواهيم
عملي را انجام دهيم ،ابتدا بايد خود را اصالح کنيم و پس از آن ببينيم که نتيجه عمل به
رضايت خداوند منجر خواهد شد يا خير.

حجت االسالم طباطبايي:

خناسان مي خواستند هاشمي را
از رهبر دور کنند
حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي طباطبايي گفت :خناسان مي خواستند هاشمي را
از رهبر دور کنند.به گزارش الف به نقل از انتخاب حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي
طباطبايي گفت :من آيت اهلل هاشمي را شهيد مي دانم ،چون به دنبال حق بود.
گزيده سخنان حجت االسالم طباطبايي در زير مي آيد:
*تا خبر درگذشت آيت اهلل هاشمي را شنيدم بي اختيار لرزه بر بدنم افتاد ،گريه کردم ،و
فکر نمي کردم بتوانم اينجا صحبت کنم.
*اخوندي بود که پيش امام عزيزترين بود.....من مطلع هستم و بي خود حرف نمي زنم.
* از هر کاري که احتمال مي داد براي انقالب ضرر داد خودداري مي کرد ...فحش
مي شنيد ،توهين مي ديد ...بد توهين هايي به او کردند ...اما او صبر داشت و مي گفت
نظام نبايد لطمه بخورد.
*صداوسيمايي ها گله مي کنند چرا بيننده تلويزيون کم شده ،و چرا مردم ماهواره مي بينند،
االن اگر از هاشمي تجليل نکنيد بيننده تان کم مي شود....افراد پخته و فهيم و باکمال و دلسوز
جامعه توقع دارند صداوسيما در خصوص درگذشت آيت اهلل هاشمي مايه بگذارد.
*وقتي پيام رهبري را خواندم دلم براي آقاي هاشمي و رهبري سوخت .الهي هيچ کس
مشاور دين دار و دلسوز خود را از دست ندهد .در ادامه پيام رهبري به اختالف نظرهاي اقاي
هاشمي با ايشان اشاره شده بود همين امر نشان مي دهد که هاشمي دقيقا نظرات خود را
مي گفت اما مقيد بود که در نهايت حرف رهبري را اجرا کند ايشان به فکر انقالب و نظام
بود .خناس ها مي خواستند ايشان را از رهبر دور کنند اما موفق نشدند زيرا عالقه اين دو
بدان حد بود که هيچ فرد يا گروهي نتوانستند در آن شبهه ايجاد کنند.

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

استانداري گلستان
شهرداري فاضلآباد

شهرداري فاضلآباد به استناد ماده  13آييننامه مالي شهرداريها و مصوبههاي شماره  845و  846مورخه 95/09/28و  95/09/30شوراي اسالمي شهر در نظر
دارد نسبت به فروش تعداد دو دستگاه آپارتمان با كاربري مسكوني طبق ليست پيوست بر مبناي پايه قيمت كارشناسي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.
لذا متقاضيان ميتوانند از تاريخ  95/10/25لغايت  95/11/04به واحد امور مالي شهرداري به آدرس فاضلآباد خيابان امام رضا(رع) روبروي گلزار شهداي گمنام
و يا به سايت شهرداري فاضلآباد به آدرس  www.fazelabad.irمراجعه و از شرايط و نحوه واگذاري موضوع آگهي اطالع حاصل نموده و در صورت تمايل به
شركت در مزايده با رعايت شرايط اسناد و مدارك مورد نياز مزايده نسبت به ارائه تضمين شركت در مزايده به همراه پيشنهاد قيمت به صورت كتبي و الك و
مهر شده لغايت  95/11/04به واحد دبيرخانه شهرداري فاصلآباد اقدام و رسيد دريافت نمايند.
شرايط اسناد و مدارك مورد نياز مزايده:
 -1كليه مراحل برگزاري مزايده ،انتخاب برنده و ...تابع آييننامه مالي شهرداري ميباشد.
 -2متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده را دارند مكلف به ارائه تضمين شركت در مزايده و پيشنهاد قيمت در مدتزمان تعيين شده در متن آگهي مزايده
ميباشند.
 -3متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده را دارند ميتوانند در خصوص هر يك از واحدها جهت كسب اطالعات و جزئيات دقيق و هر گونه سوال و بازديد
ظرف مدت زمان مندرج در متن آگهي با هماهنگي واحد مالي شهرداري اقدام نمايند.
 -4شهرداري در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.
 -5تضمين شركت در مزايده طبق ليست پيوست تعيين و به صورت وجه نقد واريزي به حساب سپرده  80622150نزد بانك رفاه به نام شهرداري فاصلآباد به
شرح مدت زمان مندرج در متن آگهي تعيين و رسيد مربوطه در پاكت پيشنهاد قيمت ارائه گردد.
 -6به پيشنهادات مبهم ،مشروط ،بدون سپرده و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7هزينه انتشار آگهي ،ماليات و عوارض بر ارزش افزوده ،كارشناسي ،نقل و انتقال به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -8برنده مزايده مكلف است از تاريخ دريافت ابالغ طي مدت  7روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به پرداخت موضوع مورد معامله اقدام نمايد و در صورت عدم
پرداخت مبلغ مورد معامله ،به صورت يكطرفه از سوي فروشنده فسخ و هيچ حقي براي خريدار ايجاب نميكند.
 -9چنانچه برندگان اول ودوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدتزمان تعيين شده به نفع شهرداري ضبط و مزايده
تجديد ميگردد.
 -10چنانچه برنده مزايده بعد از پرداخت ثمن معامله درخواست فسخ مبايعهنامه يا صورتجلسه واگذاري و يا اعالم انصراف نمايد شهرداري نسبت به ضبط
سپرده شركت در مزايده اقدام و پس از تحويل ملك بدون هيچ عيب و نقصي نسبت به استرداد ثمن پرداختي به برنده مزايده پس از كسر كسورات و هزينه
كارشناسي و ساير موارد كه مستلزم ذكر نام است اقدام مينمايد.
 -11تاريخ بازگشايي پيشنهادات رسيده روز چهارشنبه مورخ  95/11/06ساعت  14:30در محل دفتر شهردار ميباشد.
تاريخ انتشار95/10/22 :
خ ش95/10/22 :

خبر »

آيتاهلل هاشمي عمري در راستاي تحقق
منويات علما و بزرگان نظام ،تالش کرد

ناطقنوري :هاشمي ميگفت با دو چيز معامله نميکنم،يکي اصل انقالب و دوم شخص آقاي خامنهاي

رئيس دفتر بازرسي دفتر مقام معظم رهبري خاطرنشان کرد :مرحوم هاشمي
رفسنجاني ميگفت «با دو چيز معامله نميکنم يکي اصل انقالب و دوم شخص
آقاي خامنهاي».به گزارش گروه سياسي خبرگزاري دانشجو ،حجت االسالم علي
اکبر ناطق نوري در برنامه زنده تلويزيوني «اين شبها» با اشاره به زمان انتخاب
مقام معظم رهبري و کدهايي که هاشمي از امام براي رهبري ايشان آورد ،اظهار
کرد :همين دو تا کد در آنجا آورد ،بس نيست که او را براي هميشه محترم و
بزرگ بدانيم.وي گفت :اين ادامه دارد .در سال هاي اخير ايشان گفته بود من
با دو چيز معامله نمي کنم ،وقتي برخي مي رفتند پيش ايشان و مي گفتند
شما هم حرف بزنيد اما ايشان خداترس ،آزاده و ديندار بودند .در آزادگي
حرفش را مي زند ولو اينکه سرش يا آبرويش برود .ايشان که مي دانست که
بعضي ها چه نيتي دارند ،گفت :با دو چيز معامله نمي کنم يکي اصل انقالب
دوم شخص آقاي خامنه اي.ناطق نوري سپس به نقل خاطره اي پرداخت:
ايشان در جلسه ناهار مجمع که به آن انجمن اسالمي مي گفتند ،چندين بار
موضوعي را مطرح کرد .در يکي از جلسات که مرحوم آقاي طبسي و آقاي
اميني بودند ،سر ناهار خربزه اي آورده بودند ،آقاي هاشمي چنگالش را زد اما
خربزه بر روي زمين افتاد .ايشان طبيعي بود که ديگر آن خربزه را برندارد اما
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شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان ايالم

شماره گ 95/24/35

شماره مجوز چاپ1395/4313 :
نوبت دوم

دستگاه مناقصهگزار :شركت گاز استان ايالم
موضوع مناقصه :گازرساني به روستاهاي گنبد پيرمحمد ،شهيد كشوري و چم انار سفلي از توابع شهرستان ملكشاهي
مبلغ كل برآورد (اجرا  +كاالي عهده پيمانكار) 12/977/372/733 :ريال
مبلغ تضمين 648/870/000 :ريال
نوع تضمين :ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا فيش واريزي به حساب سيباي  2174530621004بانك ملي شعبه ميدان امام (ره) ايالم و يا ساير ضمانتنامههاي
معتبر و يا تركيبي از آنها كه در جدول شماره  4آييننامه تضمين معامالت دولتي شماره /123402ت  50659مورخه  94/9/22قيد گرديدهاند.
مدتزمان اجراي پروژه 330 :روز
محل تامين اعتبار :بند (ق) تبصره ( )2قانون بودجه سال 93
آخرين مهلت فروش اسناد 95/10/30 :تا پايان وقت اداري
آخرين مهلت ارائه پيشنهادات 95/11/11 :تا پايان وقت اداري
زمان گشايش پاكات 95/11/12 :ساعت  9صبح
محل گشايش پاكات :سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم
* استفاده از بخشنامه شماره  94/158764مورخ  1394/7/13معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جهت تعيين برنده به اختيار و صالحديد
كارفرما ميباشد.
شرايط متقاضيان:
 -1داشتن شخصيت حقوقي
 -2كپي برابر اصل اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات
 -3ارائه گواهينامه صالحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي براساس مواد  85و  91قانون كار جمهوري اسالمي ايران مصوب 89/3/5
وزير كار و امور اجتماعي
 -4داشتن امكانات ،ماشينآالت و نيروي متخصص
 -5داشتن گواهي صالحيت پيمانكاري از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي در رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز با حداقل رتبه 5
 -6داشتن تجربه كافي معتبر و مفيد مرتبط با موضوع مناقصه
محل دريافت اسناد امور پيمانهاي شركت گاز استان و ارائه پيشنهادات (پاكات تكميل شده مناقصه) دبيرخانه حراست شركت گاز استان ايالم ميباشد.
هزينه خريد اسناد 210/000 :ريال در وجه شركت گاز استان ايالم به حساب سيباي  2174530621004بانك ملي و با ذكر نام شركت پرداختكننده و ذكر عنوان
مناقصه در فيش پرداختي
هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
به آدرس :ايالم  -چهارراه پيام نور  -بلوار تعميركاري نبش خيابان استاد شهريار
شركت گاز استان ايالم سايت  www.shana.irو  http://iets.mporg.irو  www.ila-nigc.irشماره تلفن 0843-2235824
كد فراخوان جهت آگهي مذكور  1/472/733ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/10/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/10/22 :
خ ش95/10/15 :

روابط عمومي شركت گاز استان ايالم

آگهي مزايده
نوبت اول

جمهوري اسالمي ايران
وزارت كشور
استانداري مازندران
شهرداري نور

شهرداري نور در نظر دارد به استناد مجوز شماره  206مورخ  95/6/27تعداد  2دهنه
پل هوايي عابر پياده و  3دستگاه بيلبورد را از طريق مزايده عمومي براي مدت دو سال
شمسي به صورت اجاره واگذار نمايد .لذا كليه شركتها و كانونهاي تبليغاتي ذيصالح
ميتوانند حداكثر ظرف مدت  7روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي جهت دريافت اسناد
مزايده به واحد مالي شهرداري نور مراجعه نمايند.
ضمنا هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول95/10/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/11/1 :
خ ش95/10/22 :

سيدمجيد موسوي  -شهردار نور

