استاد حوزه علميه قم گفت :قانون جنگل بر زورگويان و مستکبران دنيا حاکم است.به گزارش
آي تاهلل مكارم شيرازي  :خبرنگار خبرگزاري رسا ،آيتاهلل ناصر مکارمشيرازي در بيست و ششمين برنامه چشمه معرفت با
تأکيد بر اين که مسئله قرارداد در اسالم از اهميت ويژه اي برخوردار است ،عنوان کرد :اميرمؤمنان
اعتماد مردم
در عهدنامه مالک اشتر ميفرمايد در جاهليت ،اسالم و هميشه قرارداد محترم است و اگر کسي
بزرگترين
با ديگري قراري داشته باشد بايد به آن عمل کند ،حتي قرارداد با دشمن را نمي توان برهم
زد.وي با بيان اين که بيمه يک قرارداد مشروع است که در آن رباخواري و ابهام وجود ندارد،
سرمايه
ابراز داشت :در روايت مشهور وجود دارد که افراد با ايمان به قراردادهاي خود وفادار هستند و
زندگي اجتماعي بيمه يک قرارداد است که در آيه و روايت بيان شده وارد مي شود و بايد به آن عمل کرد.وي با
اشاره به آسيب ها و کاستي هاي بيمه افزود :يکي از آسيبها اين است که بيمه در گرفتن حق
است
بيمه بسيار شجاع است اما در پرداختن امروز و فردا مي کند که نادرست است ،همانگونه که
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سياسي

بيمه حق خود را سر تاريخ و ساعت مي گيرد بايد به موقع حق مردم را بپردازند.استاد برجسته
درس خارج حوزه علميه قم با اشاره به مشکالت ايجاد شده در زمينه بيمه هاي درماني اظهار
داشت :بسياري از اطبا شکايت دارند که بيمهها را پذيرفته اند اما ماه ها است که حق بيمه آن ها
را پرداخت نکرده اند ،قرارداد يکجانبه نميشود و هر دو طرف بايد متعهد باشند.وي ادامه داد:
وقتي مي توانيم موفق باشيم و بيمه را که امري مشروع است درست بدانيم که طرفين به کار
خود وفادار باشند ،بيمهکنندگان ،بيمه شوندگان و ادارات بيمه بايد با دقت برنامه هاي خود را
عمل کنند و به قراردادها پايبند باشند تا مردم اعتماد پيدا کنند.وي با بيان اين که بزرگترين
سرمايه در زندگي اجتماعي اعتماد است ،ابراز داشت :اگر اين اعتماد متزلزل شود مشکل ايجاد
خواهد شد ،برخي هم در روند بيمه تقلب ميکنند که نبايد اينگونه باشد و اگر اينگونه پولي از
بيمه گرفته شود حالل نخواهد بود چون خالف قرارداد است.

اخبار برگزيده »

کساني که براي اروپا استقالل قائلند
ي زنند
خود را به ناداني م 

»
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کبگانيان:

»

ي آموزشي در حال اجراست
سند  ۲۰۳۰در برخي ردهها 

آخرين وضعيت اسالميسازي دانشگاه

ادامه از صفحه اول

آنها مدام ،فتوحات علمي و فني ما را ،پيشرفتهاي مستقل ما به رغم همه
کارشکنيها اعم از جنگ و تحريم را ،و کامکاري جوانان اين وطن در المپيادهاي
جهاني را ،به عنوان استثناءهايي که هيچگاه به قاعده بدل نخواهند شد ،از درک
تاريخي خويش کنار ميگذارند ،و هر نوع ابتکار عمل خودي را پيشاپيش،
شکستخورده و هزيمتيافته قلمداد مينمايند .و بدين سان ،آنها تنها مسير
رشد ما را همراهي و همداستاني با نوسازيهاي «غرب» قلمداد ميکنند.
به رغم ضعف و زوال دانشگاهي اين سبک روشنفکري ،تهنشستهاي اجتماعي
و سياسي اين نحو باور به عقبماندگي ما ،هنوز هم گريبان برخي را گرفته
است ،و هنوز هم کساني هستند که مسير امثال حسن تقيزاده را در مبادالت
ما و شرکت توتال ميجويند.
 در واکنش به اين نگاه تحقيرآميز روشنفکري ،جرياني از جوانان پر شوربرآمد تا به استناد گفتار خود روشنفکران اخير اروپايي (نيمه دوم سده بيستم)،
مدرنيت و روشنفکري را مرکززدايي کند ،و زمينه را براي خروج از اين جو و
فضاي حقارتباري که روشنفکري سنتي ،مدام و برايچندين دهه بر سر ما
ميکوبيد ،فراهم نمايند .هدف خوبي بود که کم و بيش به آن رسيدند؛ ولي
براي رسيدن به اين منظور ،به نحوي متناقضگون از همان ابزاري که نکوهش
ميکردند بهره بردند .آنها به تبعيت از راستگرايي افراطي و کم و بيش فاشيستي
آلماني ،بويژه الهامات نيچه و هايدگر در پسامدرنيسم اروپايي ،کوشيدند تا فکر
روشنفکري را مختص به «غرب» قلمداد کنند و «شرق» را صاحب سرشتي
متمايز اعالم نمايند که قواعد از اساس متمايز خود را دارد ،و براي اين منظور
مجبور بودند تا نهايتاً خطاب «جهانشمول» دعوت اديان فرزانه ابراهيمي را نيز
در جريانيک نسبيتگرايي عام منکر شوند ،و حتي اصل برنامه خرد و حکمت
را که منظور نظر اديان ابراهيمي بود ،مطرود بشمارند .ابتدا اين سخنان را بوضوح
نميگفتند ،ولي دوشنبه شب ،ديدم که صراحتاً در «محفل افطار» ميگويند،
و البته از شنيدن اين سخنان چندان هم متعجب نشدم؛ از ابتدا معلوم بود که
کار به اينجا ميرسد ،و رسيد.
 درمقابلاين دو مسيري که يکي آنگلوفان و فرانکوفان است ،و ديگري عم ًال
ژرمنفان ،يک مسير مستقل سوم برآمده است ،که ميکوشد به اتکاء حکمت
متعالي ،مسير مطمئن و عامي را براي فکر و زندگي بگشايد ،به نحوي که معادي
روشن فراروي آينده بشر باز کند و او را از دغدغهها و اضطرابهايي که محصول
غفلت از مبدأ و معاد بوده است ،خالصي بخشد .اين راه سوم ،اصحاب هر دو
رويکرد پيشين را ،صرفنظر از دوگانههاي تصنعي ،به تأمل و گفتگو در مورد
بنيادهاي ميسر شدن انديشه و بيان و اخالق و هنر فرا ميخواند .اين راه سوم،
ميکوشد که در قالب «رئاليسم استنتاج منطقي» ،از اصول و بنيادهايي که اصل
گفتگو ميان انسانها را ميسر ميکنند ،آغاز نمايد ،و از اين اصول و بنيادها،
منطقي براي حرکت به سوي مسيري بگشايد ،که ضمن تصحيح پيشرفتها در
مسير پيموده شده بشر ،نگرانيها را در مورد آتيه توسعه از طريق پايبندي به
اصول مرتفع نمايد .و مسيري که بتواند چنين تضمينهايي در مورد معاد توسعه
و دانش به بشر ببخشد ،بيگمان مسير حنيف اديان ابراهيمي عليهم السالم
در «ديدگاه توحيدي» خواهد بود ،که براي هزاران سال در ميان هوشمندترين
مردم کره زمين ،پيوسته آزموده و تأييد شده است ،و ارزش بقاي بيمانندخود
را در انطباق بينظير به فطريات انساني نشان داده است .اين ،راه قويم است و
بايد به آن چنگ بزنيم و متفرق نشويم .يا حق.

ايرواني :کشورهاي اروپايي در پي محدود کردن
برنامه موشکي ايران هستند

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت :سند ۲۰۳۰
ي آموزشي در حال اجراست .منصور
در برخي ردهها 
کبگانيان در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري
تسنيم ،درباره انتشار اخباري مبني بر اجراي سند 2030
در برخي نقاط کشور ،اظهار داشت 2030 :محدوده بسيار
وسيعي را در برميگيرد .اگر منظور سند آموزشي است،
ش آموزش آن در حوزه آموزش و پرورش و آموزش
بخ 
عالي وسيع است.وي افزود :سند 2030حوزههاي اقتصاد،
فرهنگ و خانواده را در بر ميگيرد ،بنابراين همه جوامع

علمي ،مسئوالن و سياستگذاران ابعاد مختلف را بايد
تحليل و رصد کنند .حرفهاي خوبي در اين سند هست
اما بين آن حرفها ،برنامههاي خاصي هم وجود دارد،
ما در ستاد نقشه جامع علمي کشور رصد ميکنيم
ش
و مراقب هستيم .کبگانيان با بيان اينکه در بخ 
آموزش و پرورش رهبر انقالب دستور صريح دادند اما
در همان بخش هم چون چند سال زمينهسازي شده
بود ،در ردههاي پايين نگرانيهايي وجود دارد ،ابراز کرد:
گزارشهايي از اجراي سند  2030در ردههاي پايين
آموزشي رسيده و برخي کارها در حال انجام است که
ش آن را
ش آن هستيم .گزار 
ما در حال جمعبندي گزار 
به شورايعالي انقالب فرهنگي و مجلس ارائه ميکنيم.
بايد گام به گام براي جلوگيري از اجراي اين سند تالش
کنيم.عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي در خاتمه درباره
ورود اين شورا به پرونده مدرسه غرب تهران نيز گفت:
اين مسئله حتماً جزء دغدغههاي شوراست اما هنوز
گزارشي ارائه نشده است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :کشورهاي
اروپايي در پي محدود کردن برنامه موشکي ايران هستند.
محمدجوادايروانيدرگفتگوباخبرنگارسياسيخبرگزاري
تسنيم ،با اشاره به لزوم دقت در مذاکره با کشورهاي
اروپايي اظهار داشت :همانطور که مقام معظم رهبري در
سخنراني اخيرشان گفتند دولت بايد در روابط بي نالمللي،
منافع ملي بلندمدت کشور را محور فعاليت خود قرار
داده و بتواند روابط اقتصادي عزتمندي را با کشورهاي
دنيا برقرار کند.وي افزود :طرح مسئله برجام اروپايي و
تفکيک قائل شدن ميان سه قدرت اروپايي با چين و
روسيه اقدامي اشتباه است که موجب بيتفاوت شدن
اين دو کشور نسبت به آينده برجام ميشود.عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نشست روزهاي
اخير  7قدرت اقتصادي دنيا گفت :بيانيه پاياني گروه 7
نشان داد که کشورهاي اروپايي با صراحت در پي
محدود کردن برنامه موشکي ايران هستند ،در حالي
که بحث توانمندي موشکي ايران موضوعي است که با

محمدجواد الريجاني:

به اروپاييها اهميت داديم ،خودشان را لوس کردند

دبير ستاد حقوق بشر گفت :به اروپاييها اهميت داديم خودشان را لوس
کردند.به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضائي خبرگزاري ميزان محمد
جواد الريجاني در گفتگوي ويژه خبري به سواالت مجري برنامه در مورد
برجام ،مسائل اقتصادي پس از برجام و  ...پاسخ داد.وي اظهار کرد :ابتدا بايد
غرض اصلي خود را از مذاکرات هسته اي مشخص کنيم و آن را محور قرار
دهيم .مذاکرات هستهاي و تعهدات صورت گرفته را به دليل رفع تحريم ها
انجام داديم و عمدتا در رفع تحريم ها دو محور را دنبال مي کرديم ،در واقع
اينکه نفت خود را بفروشيم و پول نفت را بتوانيم به راحتي در سيستم بانکي
استفاده کنيم.دبير ستاد حقوق بشر کشور بيان کرد :از سوي ديگر تحريم هايي
که با مصوبات شوراي امنيت عليه ما بود بايد لغو ميشد ،مثل کشتيراني،
بنادر ،فرودگاهها ،تحريم ها هم بايد لغو شود و نه اينکه فقط بر چسب آن
لغو شود مثال کشتي ما برود هلند امروز به او بگويند به خاطر مسائل هسته
اي تحريم نيستند بلکه به خاطر يک چيز ديگر تحريم هستيد پس تحريم
بوده است فقط برچسب آن عوض شده است لذا اين هم نبايد باشد.وي
اظهار کرد :اين موارد کل اهداف ما از مذاکرات بوده است ،حاال بايد ببينيم
که با شرايط جديدي که پيش آمده چقدر از اين اهداف مي تواند عملياتي
شود ،چه اروپا با آمريکا تقسيم کار کرده باشند چه نکرده باشند لذا مقاصد
ما در اين خصوص کامال مشخص است.الريجاني افزود :مي خواهم بگويم
از روز اولي که برجام تصويب شد تا به امروز ما تعهدات خود را خوب انجام

داديم ،با وجود آژانس بي مروت و بدگويي که قبال عليه ما خيلي دشمنيها
کرده است؛ اما ما آنقدر خوب عمل کرده ايم که آن هم مجبور شده است که
به تعهدات ما اذعان کند .آن هم اذعان از يک آژانس متخاصم .دبير ستاد
حقوق بشر کشورمان بيان کرد :درصد خوبي از تعهداتشان را انجام ندادند
حاال که آمريکايي ها از اين برجام بيرون رفتند اشکاالت مهمي در ساختار
برجام هم بود که تعادل برجام را به هم زد.وي اظهار کرد :منافع زيادي از
ما آسيب ديده است که فقط مربوط به اروپا نيست ،مثال شرکت هندي يا
شرکت برزيلي اگر بخواهد با ما کار کند باز هم در معرض آسيب است پس
صحبت ما اين است که در شرايط فعلي چيزهايي که ما دنبال آن بوديم
چقدرش قابل وصول است.الريجاني تصريح کرد :بنده قاطعانه مي توانم بگويم
که اروپايي ها جرات انجام دادن بخش عمده آن را ندارند و بخش ديگر را
هم تصميم ندارند انجام دهند.دبير ستاد حقوق بشر کشور بيان کرد :آن
قسمت هايي که جرأت ندارند قسمت هاي خيلي عمده سرمايه گذاري هاي
شرکت هاي مهم آن است و آن قسمتهايي که خودشان تصميم ندارند حتي
شرکت هاي کوچک تر هستند و جاهايي که دولت مي تواند نفوذ داشته باشد
و فشار وارد کند.وي ادامه داد :حاال از اين به بعد ما بايد تعهدات جديدي را
انجام دهيم .لذابايد هر چه زودتر اعالم کنيم که ما در انجام تعهدات خود
در برجام الزام نداريم و خودمان داريم داوطلبانه انجام مي دهيم .مقام معظم
رهبري در مرقد حضرت امام راحل فرمودند "فعال" که اين فعال معنايش

اين است که تعهدات ما به اختيار خودمان است.دبير ستاد حقوق بشر اظهار
کرد :شرايط ما فراتر از آن است که حتي اروپاييها تقسيم کار کرده باشند
يا نکرده باشند ما زيادي به اروپاييها اهميت دادهايم .اروپاييها خودشان
را لوس کردهاند و فکر کردهاند که مثال کار مهمي است و اينها ميتوانند
انجام بدهند يا مثال عرضه آن را دارند و االن دارند ناز مي کنند.وي بيان
کرد :اين يک مسئله بسيار جدي است البته من معتقد هستم که اروپاييها
براي اينکه آمريکاييها را هم در جاهايي راضي نگه دارند و با هم کنار بيايند
استراتژي خود را در فشار به ايران گذاشتهاند ،مواضع آن ها بسيار مواضع
غير موجهي است.دبير ستاد حقوق بشر کشوردر رابطه با رفتار سينوسي
اتحاديه اروپا هم عنوان کرد :وقتي اروپا مي گويد که برجام را بايد حفظ
کنيم يعني بايد تعهدات ايران در برجام را حفظ کنيم و مانيتورينگ ايران
همينطور قوي باشد ،ايران نتواند توسعه هسته اي بدهد.الريجاني اظهار کرد:
پس وقتي آنها مي گويند برجام بايد حفظ شود؛ يعني ايران بايد در اين
قيد و بندها بماند اما راجع به خودشان حرف مهمي ندارند .وقتي راجع به
تعهدات خودشان مي شود مي گويند ما نمي توانيم به شرکتهاي خودمان
زور بگوييم ،ديگري مي گويد که ما نمي توانيم جلوي آمريکا بايستيم .يعني
تعهدات خودشان هم آبکي است اما به ما که رسيدند مي گويند که برجام
بايد حفظ شود لذا اين ديگر برجام نيست يعني به لحاظ ادبيات و معاني
بايد بدانيم که اين ديگر برجام نيست.

***

يک گام ديگر به سوي خودتحريمي!
رضا سراج کارشناس مسائل سياسي در کانال خود در پيام رسان
سروش در خصوص تصويب «کنوانسيون پالرمو» نوشت :الريجاني
کار خودش را کرد و با راي نمايندگان مجلس ،پيوستن ايران به
«کنوانسيون پالرمو» در صحن علني مجلس تصويب شد« .کنوانسيون
پالرمو» معاهده ملل متحد براي مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي
است که در سال  ۲۰۰۰مورد پذيرش مجمع عمومي سازمان ملل
قرار گرفت و تاکنون  ۱۸۰کشور به عضويت آن در آمدهاند .مطابق
با مصوبات کنوانسيون پالرمو ،گروههاي مقاومت از جمله حزب اهلل
در ليست گروههاي تروريستي قرار گرفتهاند .از اين رو کشورهاي
امضا کننده اين کنوانسيون به مقابله با گروههاي مقاومت ملزم
ميگردند .پذيرش کنوانسيون پالرمو ،يکي از شروط پذيرش
 fatfاست .بنابراين با اين اقدام الريجاني و مجلس ،عمال يک
گام براي تصويب  fatfدر کشور برداشته شد تا خودتحريمي ژو
برجام منطقهاي را زمين ه سازي کند.
***

هيچ يک از اعضاي جمنا استعفا ندادند

نايب رئيس جبهه مردمي نيروهاي انقالب اسالمي گفت :تاکنون
هيچ يک از اعضاي جبهه مردمي نيروهاي انقالب از اين جبهه
استعفا ندادهاند .مهدي چمران نايب رئيس جبهه مردمي نيروهاي
انقالب اسالمي در گفتگو با خبرنگار مهر ،استعفاي برخي اعضاي اين
جبهه را رد کرد و اظهار داشت :آقايان فروزنده و فدايي چندين ماه
است که در جلسات جبهه مردمي شرکت نمي کنند که دليل آن
تصدي مسئوليت در دفتر مقام معظم رهبري است.وي در همين
باره افزود :در کنار اين دو چهره ،آقاي محمدصالح جوکار پس از
تصدي مسئوليت معاونت پارلماني فرمانده کل سپاه پاسداران ،از
ترکيب جبهه مردمي نيروهاي انقالب کنار رفت .چمران تصريح
کرد :تاکنون هيچ يک از اعضاي جبهه مردمي نيروهاي انقالب
از اين جبهه استعفا ندادهاند و اگر مسئلهاي بوده به دليل تصدي
سمتهايي در نهادهاي ديگر بوده است.

آگهي مناقصه عمومي شماره ()97-20

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شرکت آب و فاضالب روستايي
استان کرمان

امنيت کشور رابطه مستقيمي داشته و به هيچ عنوان
قابل مذاکره نيست.بهگفته ايرواني ،کشورهاي اروپايي
که امروز درباره محدود کردن توانمندي دفاعي ايران
اظهار نظر ميکنند ،در دوران جنگ  8ساله ايران با رژيم
صدام از هيچ کمکي به صدام دريغ نکردند.وي ادامه داد:
بنابراين قدرت موشکي بازدارنده ايران بهمعناي استفاده
از اين موشکها نيست و هدف ما از ارتقاي توانمندي
موشکي ،ايجاد ذهنيت بازدارنده در تمام قدرتهايي
است که تصور تجاوز به خاک ايران را دارند.

کارشناس مسائل سياسي با اشاره به فرمان اخير حضرت آيتاهلل
خامنهاي مبني بر از سرگيري فعاليتهاي هستهاي در چارچوب برجام
گفت :خواهيم ديد که طرف مقابل ،در شدت عمل خود تجديدنظر
خواهد کرد و رامتر ميشود .به گزارش فارس ،مهدي طائب اظهار
داشت :همان خطري که در مذاکرات با  5+1وجود داشت ،اکنون و با
خروج آمريکا از برجام ،در مذاکرات با  4+1هم وجود دارد .آمريکاييها
خسارت هستهاي به ما وارد کردند ،بعد آمدند گفتند ما ديگر نيستيم.
اکنون نيز همان احساس خطر وجود دارد .وي ،هشدارهاي رهبر انقالب
مبني بر بدعهدي دشمن در مذاکرات هستهاي را مورد اشاره قرار داد و
تصريح کرد :همان احساس خطر ،اکنون هم وجود دارد؛ چرا که اروپا
تابع آمريکاست .طائب ادامه داد :کساني که براي اروپا ،استقالل قائل
هستند ،خود را به ناداني ميزنند؛ زيرا همه عالم ميدانند که اقتصاد
اروپا ،به اقتصاد آمريکا بند است .وي افزود :اين ،دو دوتا چهارتاي
اقتصادي است و ميفهمند که اروپا ،به خاطر هشت يا ده ميليارد
مبادالت اقتصادي با ما ،نميآيد مبادالت شصت يا هفتاد ميليارد
دالري با آمريکا را از دست دهد .از نظر نظامي هم اصوالً اروپاييها
در برابر آمريکا عددي نيستند .وي تصريح کرد :عقال ميگويند هر
زمان جلوي ضرر گرفته شود ،منفعت است .بنابراين اگر ما تا االن
ضرر کرديم و توليد هستهاي ،که نياز کشور است را به خاطر آنها
کنار گذاشتيم ،االن بايد جلوي اين ضرر گرفته شود .رهبر انقالب با
فرماني که صادر کردند ،جلوي اين ضرر را گرفتند.

( نوبت دوم)

شهرداري زنجان در نظر دارد به منظور تامين رنگ ترافيكي سرد و دوجزيي مورد نياز خطكشي معابر شهر زنجان را از بين شركتهاي
واجد شرايط كه توليدكننده رنگ ترافيكي (داراي گواهي توليد و بهرهبرداري از وزارت صنعت ،معدن وتجارت) ميباشند را با شرايط
و مشخصات و اسناد منضم به پيمان خريداري نمايد.
 -1مبلغ برآورد 5/747/600/000 :ريال
 -2مهلت خريد اسناد :از تاريخ انتشار آگهي  97/3/22لغايت تا پايان وقت اداري مورخه  97/3/30ميباشد.
 -3محل خريد اسناد :زنجان  -خيابان خرمشهر  -بلوار آزادي  -اداره قراردادها .تلفن تماس 02433422036 :و جهت كسب اطالعات
بيشتر به آدرس اينترنتي  WWW.ZANJAN.IRمراجعه نمايند.
 -4مهلت قبول پيشنهادات :از تاريخ  97/3/30لغايت ساعت  14مورخه 97/4/9
 -5محل تسليم پيشنهاد :زنجان  -خيابان خرمشهر  -بلوار آزادي  -شهرداري مركز  -دبيرخانه مركزي
 -6ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه :مبلغ سپرده شركت در مناقصه  288/000/000ريال به طرق:
الف -واريز وجه نقد به شماره حساب  2210-43-22221111-5نزد بانك انصار شعبه انقالب در وجه شهرداري زنجان
ب -ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما ج -اسناد خزانه د -انواع اوراق مشاركت بينام
 -7شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده  10آييننامه مالي شهرداري ميباشد.
 -8هزينه انتشار آگهي به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
 -9پيشنهادات واصله راس ساعت  15روز يكشنبه مورخ  97/4/10در جلسه كميسيون معامالت در محل حوزه معاونت مالي و اقتصادي
شهرداري مركز با حضور پيشنهاددهندگان گشايش و بررسي خواهد شد.
 -10متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه ميبايست مبلغ  300/000ريال به حساب شماره  3100002448006به نام شهرداري زنجان
نزد بانك ملي شعبه ميدان آزادي واريز و اصل فيش آن را ارائه نمايند.
 -11محل تامين اعتبار :منابع داخلي شهرداري ( %30نقدي %70 ،غيرنقدي)
 -12شهرداري در رد يك تمام پيشنهادات مختار ميباشد.
ساير شروط مناقصه و اختيارات و تكاليف مناقصهگر و مناقصهگزار در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي  ،آبرساني به مجتمع هاي روستايي شهرستان
نرماشير را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد  ( .کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد
مناقصهگران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند )
 رشته  :آب پايه 1 ، 2 ،3 ، 4 ، 5 : تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار ) ضمانت نامه بانکي مبلغ تضين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار )  1/970/000/000ريال تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/3/21مي باشد . مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  13روز پنج شنبه تاريخ 97/3/31 مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14روز سه شنبه تاريخ 97/4/12 زمان بازگشايي پاکت ها  :ساعت  8/30صبح روز چهار شنبه تاريخ 97/4/13 مبلغ برآورد  39/337/570/962 :ريال بر اساس فهرست بهاء  97مي باشداطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف  :کرمان – خيابان هزار و
يکشب – نبش کوچه  – 21شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان – اداره قراردادها  .تلفن 32473983 -6 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مرکز تماس دفتر ثبت نام 02141934 :
توضيحات :
ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به کميسيون مجاز مي باشد
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است
تبعيت از دستور العمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عالوه بر سامانه بصورت فيزيکي ( الک و مهر شده ) نيز بايد ارائه شود .
نوبت اول 97/03/21 :
نوبت دوم  97/03/23 :خ ش 97/03/21 :

تاريخ انتشار97/3/23 :
خ ش97/3/23 :

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان

مديريت ارتباطات و امور بينالملل شهرداري زنجان

آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات

وزارت جهاد كشاورزي
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي

شماره آگهي

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي در اجراي صدر ماده  2قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور (  ) 71/7/12و تبصره يك ماده سه آئين نامه اجرائي مصوب  71/12/16هيات وزيران بر اساس تفويض اختيار
شماره  72/4/27 -704/100/90سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور محدوده رقبات اصلي و فروعات مربوط به هر پالك در حوزه استحفاظي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي فهرست را به شرح ذيل:
رديف

1

مشخصات ثبتي
نام پالك

بخش

قصر قجر

2

پالك فرعي

پالك اصلي
187

نام شهرستان

بجنورد

مساحت ( هكتار )

حدود اربعه
شمال

جنوب

غرب

شرق

مستثنيات

منابع ملي

كل

اراضي پالک  -178اصلي موسوم به قره چاي از
بخش ثبتي  2بجنورد

اراضي پالک  -159اصلي موسوم به لنگر از بخش ثبتي  2بجنورد

اراضي پالک  -185اصلي درقانلو و -182اصلي
ممو هردو از بخش ثبتي  2بجنورد

اراضي پالک  -158اصلي موسوم به باغچق از
بخش ثبتي  2بجنورد

106/5312

132/1881

238/7193

به استثناي مستثنيات قانوني تبصره سه (هر پالک) موضوع ماده دو قانون ملي شدن جنگلها بوسيله روساي ادارات منابع طبيعي شهرستان و کارشناسان ذي صالح اين اداره کل بازديد و مشخصات هر رقبه درمتن اين آگهي قيد و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبيعي
شهرستان هاي ذي ربط و اداره کل موجود است جزو منابع ملي شده موضوع ماده (يک ) قانون ملي شدن جنگلها تشخيص و مراتب به اطالع عموم رسانيده مي شود تا چنانچه به تشخيص منابع ملي شده در هر رقبه و فروعات آن معترض مي باشند از تاريخ انتشار اين آگهي
در روزنامه هاي کثيراالنتشار حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبا همراه با مدارک و مستندات قانوني به دبيرخانه هيئت مقرر در قانون تعيين تکليف اراضي اختالفي مستقر در اداره منابع طبيعي شهرستان مربوطه تحويل نمايند تا مورد رسيدگي قرار گيرد  .بديهي
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت قانوني تعيين شده بر حسب اعالم و درخواست اداره کل منابع طبيعي خراسان شمالي نسبت به اخذ سند مالکيت منابع ملي شده مورد تشخيص اقدام خواهد شد .
آگهي اصالحي
پيرو آگهي شماره  25052مورخ 51/11/29مندرج در روزنامه خراسان شمالي و آگهي شماره  94/13/43/1742مورخ 94/12/9مندرج در روزنامه هاي کثيراالنتشار رسالت به شماره 8620مورخ  94/2/19و روزنامه محلي اتفاقيه خراسان شمالي به شماره 1325
مورخ94 /12/18درخصوص پالک -141اصلي ذاز بخش  2بجنورد موسوم به کالته ايلخاني (که داخل در پالک باباامان برگ تشخيص صادر و آگهي گرديده بود )واقع در شهرستان بجنورد با حدود چهارگانه شماالحدود اراضي قارلق عليا  -78اصلي بخش  – 2بجنورد وحدود
اراضي قارلق سفلي پالک  -80اصلي بخش  – 2بجنورد ؛ شرقا  ،جنوبا و غربا:حدود اراضي باباامان -142اصلي بخش  -2بجنورد بدينوسيله اعالم مي داردمساحت ها به شرح ذيل تغيير نموده است  :مساحت کل 438/2654 :هکتار  ،مستثنيات  42/8472 :هکتار  ،منابع
ملي  395/4182 :هکتار

تاريخ انتشار97/3/23 :
خ ش97/3/23 :
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حسن وحيد  -مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي

