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وزیر اطالعات :نباید بیدلیل به
کسی تهمت جاسوسی بزنیم

...

گزارش های متفاوت از استعفای وزیر ارشاد

اخبار ویژه

بر اساس ابالغیه یک نهاد مسئول به تعدادی از ادارات و
سازمانهایدولتی،اعالمشدهاستحسبوصولگزارش
هایی درباره ابهام برخی دستگاه ها درباره جواز یا عدم جواز
دریافت«حقارتفاق»برایعبورمواردیمانندلولههایآب،
نفتوگازازاراضیومناطقتحتمالکیتاینادارات،مدیران
مربوطهبایدتوجهداشتهباشندبهموجبماده ۴قانونتنظیم
مقرراتمالیدولت،دریافتهرگونهوجهتوسطدستگاهها
بدون مجوز قانونی ،ممنوع بوده و مطالبه هرگونه وجهی به
عنوانحقارتفاقکهعرفابهمعنایحقعبورتعریفمیشود،
غیرقانونیاست.

ابهامبرخیمسئوالندربارهدستوردولت
برایپاداشها
در حالی که بر اساس ابالغیه خردادماه دولت به همه وزارت
خانه ها و سازمان های دولتی ،تاکید شده بود دستگاه های
اجرایی در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و
شکل ،صرفا باید در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های
مصوب که توسط مراجع ذی صالح ابالغ می شود ،اقدام
کنند ،بر اساس گزارش یک مقام مسئول ،درج عبارت مبهم
"مراجع ذی صالح" باعث ایجاد سوال و بروز مشکالتی در
اجرای این دستور شده است که با تایید این مسئله توسط
مدیران ارشد اجرایی ،مقرر شده کمیسیون های تخصصی
دولتبهاینموضوعرسیدگیوابهاممذکوررارفعکنند.

...
خبر

آیتا...جوادیآملی:طالبخون
حسین(ع)دربرابرظلمآلسعود
سکوتنمیکند

آیت ا ...عبدا ...جوادی آملی ازمراجع عظام تقلید درقم با
تأکید براینکه جامعه اسالمی باید قائم به عقل ،تقوا و ایمان
باشد،گفت:وارثوطالبخونحسین(ع)قومظالموهتاک
آلسعودرابرنمیتابد.بهگزارشمهر،این استادسطوحعالی
حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه در مکتب حسین(ع) افراد
محافظهکارومصلحتاندیشجاییندارند،افزود:حکومت
ونظامیکهطالبخونحضرتسیدالشهدا(ع)استبایدقوم
ظالمی مانند آل سعود را زیرسوال ببرد.وی با تأکید بر اینکه
گاهی درمسائل مختلف قیام بالقسط کافی نیست ،اظهار
کرد:برخیازمفاسداقتصادیبزرگوپروندههایمیلیاردی
نیازبهقوامبالقسطداردتاموضوعحلشود .همچنینرئیس
دفترمقاممعظمرهبریبااشارهبهاینکهتمامتالشدشمندر
جهتسلبامنیتازایراناست،گفت:برایمثالداعشتمام
توان خود را برای ایجاد انفجار درکشوربه کار برد ولی هرگز
موفقنشد.بهگزارشمهر،حجتاالسالموالمسلمینمحمد
محمدیگلپایگانیکهدرنخستینیادوارهشهدایروستای
حسنرباطسخنمیگفتدربخشدیگریازسخنانخودبا
اشارهبهجنایاتآلسعودتاکیدکرد:دیگرآبشیعهومسلمان
واقعی با آب آلسعود در یک جوی نمیرود و ما در آیندهای
نزدیکمنتظرنابودیآلسعودهستیم.

آﮔﻬﯽ واﮔﺬارى ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى
از ﺟﺎﯾﮕﺎه CNG

ﺷﻬﺮدار� ﺧﻀﺮ� دﺷﺖ ﺑﻴﺎض درﻧﻈﺮ دارد
ﺑﻬﺮهﺑﺮدار� و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺠﺎم �ﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺟﺎ�ﮕﺎه  CNGﺧﻮد واﻗﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎده آﺳﻴﺎ��
)ﺟﺎده ﺳﻨﺘﻮ( را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ
ﺷﺮا�ﻂ و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺮ�ﺖ ﮔﺎز واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا
از ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� دارا� ﻣﺠﻮز در ا�ﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزد�ﺪ ازﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
و وار�ﺰ ﻣﺒﻠﻎ  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل )��ﺼﺪ و
ده ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ
�ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره
 ٠١٠٧٦٤٨٤٤١٠٠١ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺟﻬﺖ
در�ﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه از ﺗﺎر�ﺦ ٩٥/٧/٢٤
ﻟﻐﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﺎن روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ٩٥/٨/١١ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار�
ﺧﻀﺮ� دﺷﺖ ﺑﻴﺎض ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺷﻬﺮدار� در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺨﺘﺎر ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
)ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ آﮔﻬ� و �ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ( ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﺷﻬﺮدار� ﺑﻪ آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�
 www.khezridashtebayaz.irو �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥٦٣٢٥٤٢٢٢٤ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
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طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر استعفای علی جنتی ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مطرح شده و حتی سخن از گزینههای
جانشین برای او هم به میان آمده است .یکی از این گزینه های
ادعایی حسامالدین آشنا مشاور فرهنگی رئیسجمهور است؛
این درحالی است که سخنگوی وزارت ارشاد اخبار منتشر شده
درباره برکناری یا استعفای وزیر ارشاد را تکذیب کرده و گفته
است« :تا االن نه استعفایی صورت گرفته و نه در دولت بحث
خاصی انجام شده است ».به گزارش الف حسین نو شآبادی
در گفت وگوی تلفنی با اخبار سیما درباره شایعه استعفا یا
کنار هگیری علی جنتی وزیر ارشاد از این وزارتخانه ،اظهار
کرد :آقای جنتی در یک سفر کاری در خارج از کشور به سر می
برند و امیدواریم ایشان برگردند و خودشان اظهار نظر خواهند
کرد .تا االن هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است .همچنین حسام
الدین آشنا نیز در گفتوگو با تسنیم ،در واکنش به خبرهای
ادعایی اخیر گفت :من این مسئله را نه تأیید میکنم و نه تکذیب.
وی در پاسخ به این سوال که گفته شده است متن استعفای آقای
جنتی بهروی میز رئیسجمهور گذاشته شده است ،اظهار کرد:
قطع ًا اگر چنین باشد با شروع هفته به این موضوع رسیدگی
میشود و رئیسجمهور نیز بهتازگی از سفر بازگشته است.
مشاور فرهنگی رئیسجمهور درخصوص احتمال جایگزینیاش
بهجای علی جنتی نیز گفت :این موضوع را هم نه تأیید میکنم
و نه تکذیب .این اظهارات و شایعات در حالی صورت می گیرد
که علی جنتی برای شرکت در اجالس وزرای مجمع جهانی
فرهنگ در بالی اندونزی بهسر میبرد .پایگاه خبری تابناک نیز
با باال بودن احتمال این تغییر در دولت آن را با حواشی پدید آمده
درباره برگزاری کنسرت در قم مرتبط دانست .این سایت در ادامه
با اشاره به تکذیب تغییر وزیر ارشاد از سوی سخنگوی این وزارت
خانه مدعی شد :اگر مبنای تغییر برکناری به شیوه استعفا باشد،
تکذیب سخنگوی وزیر فرهنگ و ارشاد کارکردش را از دست
میدهد .فارس نیز نوشت :شنیده شده وزارت ارشاد احتماال بعد
از علی جنتی با سرپرست اداره شود ،در این راستا نامهایی چون
احمد مسجد جامعی ،علی مرادخانی و حسامالدین آشنا بیشتر به
گوش میرسد.در این میان ایسنا از صالحی امیری نیز به عنوان
جانشینان احتمالی جنتی در وزارت ارشاد نام برده است.
▪ ▪واکنش ها به شایعه استعفای جنتی

به گزارش بهارنیوز محمدجواد حق شناس معاون وزیر ارشاد
دولت اصالحات نیز در اینستاگرام خود در این باره نوشت :به
نظر میرسد هرنوع جابه جایی در دولت و پذیرش استعفای
وزیر ارشاد در صورت صحت ،ضربه ای جدی به دولت تلقی می
شود و موجب تجری فزون خواهان و افراط گرایان خواهد شد.
عبدا ...رمضان زاده از فعاالن سیاسی اصالح طلب نیز تأکید

توسطدستگاههایامنیتیوانتظامیانجامشد

امیرحسین یزدان پناه

خنثیسازیعملیاتتروریستی

Yazdanpanah@khorasannews.com

گروههایتکفیریدراستانفارس
وزیر اطالعات از دستگیری تعدادی از
تروریست های تکفیری غیرایرانی در داخل
کشور خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین سید محمود
علوی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما
با اعالم این خبر افزود :سربازان گمنام امام
زمان (عج) در وزارت اطالعات با همکاری
سایر دستگاه های امنیتی و انتظامی به
ویژه جان بر کفان نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران و مردم شریف استان فارس
توانستند یکی از توطئه های ضدامنیتی
گروه های تروریستی تکفیری را خنثی
کنند و از ارتکاب یک جنایت غیر انسانی در
مراسم تجدید بیعت با الگوی آزادگان جهان
ممانعت به عمل آورند.
وی تأکید کرد :در این عملیات تعدادی از
عناصر تروریست که همگی اتباع غیر ایرانی
بودند دستگیر شدند و بیش از  100کیلو
گرم مواد انفجاری و تجهیزات متعلقه از
تروریست ها کشف و ضبط شد.

کرد :اگر افرادی جایگزین جنتی شوند که نه مواضع وی را داشته
باشند و نه بتوانند همچون جنتی درمقابل فشارها ایستادگی
کنند روند توسعه فرهنگی کشور مختل خواهد شد .همچنین
به گزارش انصاف نیوز ،حسین دهباشی ،از اعضای تیم اولیه
رسانه ای رئیس جمهور نیز در یادداشتی با انتقاد از عملکرد
وزارت ارشاد دولت یازدهم و با اشاره به اخبار منتشر شده در
باره استعفای جنتی نوشت :خزانه ارشاد خالی است .امید و
اعتراض
اعتماد هنرمندان ِو فرهنگیان به تدبیر و امید به کف و
ِ
همه به سقف رسیده .وزیر بعدی بیگمان یا تشنه خدمت است
یا دیوانه قدرت! وی افزود :از حق نگذریم که آقای علی جنتی
نیز زحمت کشیده و گاهی مقاومتهایی هم کردند .همچنین
محمد علی آهنگران از روحانیون نزدیک به اصالح طلبان نیز
نوشت :پذیرش استعفا یا برکناری علی جنتی از سوی روحانی
تکرار همان اشتباهی است که هاشمی رفسنجانی با زیر بار رفتن
استعفای خاتمی مرتکب شد و برای دولت نتیجه مطلوبی نخواهد
داشت .سایت مشرق نیز در یادداشتی دراین باره نوشت« :ربط
دادن استعفای جنتی به اتفاقات فرهنگی و فشارها و انتقادات
چیزی شبیه شوخی است .اتفاقاتی مثل اپرای عاشورا و ماجرای
سگهای زرد و انواع کتا بهای پر از مضامین جنسی و هزار
اتفاق دیگر از این دست نتوانست معاونان وی را حتی کمی از
روی صندلی شان جابه جا کند .حاال با این اوصاف رفتن وزیر و
خداحافظی باالترین مقام دولتی در حوزه فرهنگ ،آن هم کمتر از
یک سال مانده به پایان کار دولت منطقی است؟ دلیل رفتن او یک
موضوع کامال بی ارتباط با فرهنگ است .موضوعی که موجب می
شود او نتواند کار کند ».مشرق در این مطلب به آن چه آن را دلیل
کنار رفتن احتمالی جنتی نامیده ،اشاره ای نکرده است.

▪ ▪فرمانده انتظامی استان فارس:
 11تروریست غیر ایرانی دستگیر شدند

سردار احمدعلی گودرزی ،فرمانده
انتظامی استان فارس در خصوص این
خبر به فارس گفت :برابر اعالم اداره کل
اطالعات استان که گروهی از تروریستها
در یکی از شهرستا نهای جنوبی استان
در حال تهیه مقدمات عملیات تروریستی
هستند ،بالفاصله تیمهای ویژه عملیاتی
پلیس تشکیل و در معیت عوامل اطالعاتی
در چند عملیات ضربتی  11نفر را دستگیر
کرده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به
عمل آوردند.
فرماندار ویژه الرستان و معاون استاندار
فارس نیز در همین مورد تصریح کرد :این
افراد که دارای تابعیتی غیر ایرانی بوده و با

عاشورا و امنیت

هدف ایجاد ناامنی در روز تاسوعا و عاشورا در
شهر الر برنامههایی را از خارج کشور دریافت
کرده و قصد ایجاد ناامنی داشتند با 100
کیلوگرم مواد منفجره دستگیر شدند.
▪ ▪انهدام یک تیم تروریستی در کردستان

به گزارش تسنیم ،در غرب کشور نیز سردار
محمدحسینرجبی،فرماندهسپاهکردستان،
اظهار داشت :یک گروهک تروریستی پژاک
که قصد ورود به کشور را داشتند ،توسط
نیروهای سپاه استان کردستان شناسایی
شده و با هوشیاری سپاه پاسداران مجبور به
فرار شدند.
وی گفت :این اشرار مسلح ضد انقالب که به
سالحهای سبک و نیمه سنگین مجهز بوده
اقدام به شلیک آر.پی.جی کردند که این
گلوله عمل نکرده است.
فرمانده سپاه استان کردستان گفت :پس از
فرار سراسیمه تروریستها از محدوده منطقه
"گلچیدر" از توابع شهرستان مریوان چند
قبضه سالح از آنها برجای ماند و ضبط شد.
هفتهگذشتهنیزفرماندهنیرویزمینیسپاهاز
به هالکت رسیدن12نفر از اشراروتروریست
ها در مناطق مرزی ازگله در استان کرمانشاه
خبر داده بود.

▪ ▪برگزاری مراسمعزاداریامامحسین(ع)
بدون هیچ مشکل امنیتی

درهمینحالسیدسلمانسامانیسخنگوی
وزارت کشور با اشاره به برگزاری مراسم
عزاداری امام حسین(ع) در کل کشور به
باشگاهخبرنگارانگفت:خوشبختانهامسال
هم با برنامه ریزیهای صورت گرفته از سوی
تمامیدستگاههایمسئولکشوروهوشیاری
وهمراهیمردم،مراسمعزاداریامامحسین
(ع) به بهترین شکل خود برگزار شد و هیچ
مشکل امنیتی به وجود نیامد.

در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه قم

سید علی خمینی :مردم با وجود تحمل فقر ،تبعیض را نمی توانند تحمل کنند
برخی از مصلحت اندیشی ها بر اساس راحت طلبی شکل می گیرد
نوه حضرت امام خمینی(ره) با تاکید بر این که «اشرافیت
از نظر اسالم مقبول نیست» تصریح کرد :هیچ دردی باالتر
از تبعیض نیست و مردم با وجود تحمل فقر ،تبعیض را نمی
توانند تحمل کنند .به گزارش ایسنا و ایرنا ،حجت االسالم
سید علی خمینی در خطبه های پیش از نماز جمعه روز
گذشته قم در مصالی قدس با اشاره به سالروز  12محرم
سال  42که با  15خرداد این سال مصادف بود به سیر
شکل گیری نهضت  15خرداد اشاره و اظهارکرد:میان
شرایطاقتصادیوسیاسیواجتماعیجامعهدرزمانامام
حسین(ع) و شرایط ایران قبل از پیروزی انقالب اسالمی
شباهت هایی وجود داشت ،اولین شباهت این بود که
جامعه از محتوای اسالم ناب محمدی تهی شده و از اسالم
جز نام باقی نمانده بود.
وی همچنین با بیان این که اسالم با ثروت مخالف نیست،

وظیفهشرعیبردارد .حجت االسالم خمینی تصریح کرد:
اگرنگاهیبهغربوجامعهآمریکابیندازیممیبینیمفردی
همچون ترامپ با ثروت اندوزی باال آمده است ما پیشرفت
های غرب را می پذیریم اما این که چشم و گوش بسته و
کورکورانه هر راهی را که آن ها بروند ،برویم نخواهیم
رفت .این استاد حوزه با تاکید برجایگاه والیت فقیه در
نظام و انقالب اسالمی یادآور شد :والیت فقیه اصل مترقی
در انقالب اسالمی است که جایگاه مهمی دارد و بدون
والیت فقیه دشمن بر ملت ها چیره میگردد .به گزارش
فارس سید علی خمینی گفت :اینکه انقالب در روزهای
عاشورایی مظلوم باشد ،آسیبی برای جامعه اسالمی است
چراکه آرمانهای انقالب برخاسته از حقیقت عاشوراست
و نباید اجازه دهیم انقالب از عاشورا جدا شود .نوه امام
خمینی با یادآوری فرمایشات امام (ره) مبنی بر پرهیز

و ما نیز یک نگاه کمونیستی نداریم که بگوییم همه جامعه
بایدازنظرثروتدریکسطحباشند،گفت:اشرافیتازنظر
اسالم مقبول نیست و آن چیزی که باالخره روزی دنیای
سرمایه داری غرب را با مشکالت جدی مواجه می کند و
بایدهوشیارباشیمجاپایآنهانگذاریم،اختالفطبقاتی
وتبعیضاست .سیدعلیخمینیبابیاناینکههیچدردی
باالتر از تبعیض نیست و مردم با وجود تحمل فقر ،تبعیض
را نمی توانند تحمل کنند ،اضافه کرد :تبعیض یعنی قرار
گرفتن 99درصدثروتجهاندراختیاریکدرصدازمردم
که پیامد آن ایجاد اختالف طبقاتی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت :برخی از
مصلحتاندیشیهابراساسراحتطلبیشکلمیگیرد
در حالی که جامعه فساد را بر نمی تابد حتی در آن زمان هم
عده ای از امام می خواستند بنا بر مصلحت جامعه دست از

سفیرجدیدمراکشبعداز8
سالدرراهتهران

پنس:برجامراپسازانتخاب
ترامپ پاره خواهیم کرد!

...

انتقادجلیلیاز«حقوقدانی
که«حدوددان» نیست!

ایسنا-حسنحامیبه
عنوان سفیر جدید
مراکش در ایران بعد از
 8سال به زودی عازم تهران میشود.
براساساینگزارشدرسال1387
مراکشباطرحاتهاماتیواهیبهطور
ناگهانی،قطعروابطدیپلماتیکخود
با ایران را اعالم کرد.

ایسنا  -معاون «دونالد
ترامپ» اعالم کردکه
پس ازانتخاب وی به
ریاست جمهوری آمریکا ،توافق با
ایران را پاره خواهد کرد!به گزارش
سی بی اِس نیوز،موضع مایک پنس
فراترازچیزی است که ترامپ در
گذشته اعالم کرده بود.

تسنیم -سعیدجلیلی
نماینده مقام معظم
رهبریدرشورایعالی
امنیت ملی گفت :امروز در کنار
کسانی که حقوق مردم را بشناسند
به «حدوددان» هم نیازمندیم که حد
و مرز منافع و حقوق مردم را شناخته
و به آن ملتزم باشند.

درحاشیه

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدى اﯾﺮان

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮﺳﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮد� ا�ﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره  ١٠٤٣٩٥ﻣﻮرخ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮد� ا�ﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
٩٥٫٥٫٢٠
ﻓﻨﺎور� از
ﭘﺮوژهو ذ�ﻞ را
ﻋﻠﻮم،دارد
وزارت ﻧﻈﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺎز� در
زارت راه و
ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� اﻧﺠﻤﻦ ،از �ﻠﻴﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ،
ﻫﺎ�
زﻣﻴﻨﻪ
ا�ﺠﺎد
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
ﻟﺬا
ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران واﺟﺪ اﻟﺸﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ :
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،اﻧﺪ�ﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪاﻧ� �ﻪ دارا� ﻣﺪر� �ﺎرﺷﻨﺎﺳ� ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎ�
ت �ﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﻴ� ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮد� ،ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد� ،ﻫﺘﻠﺪار� ،ﻃﺮاﺣ� ﺷﻬﺮ� و روﺳﺘﺎ�� ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� ﺷﻬﺮ� و
�ﺸﺎورز�،ﻛﺎر ٦ :
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم
روﺳﺘﺎ�� (،ﻣﺪت
 ٥/٨٤٢ر�ﺎل ٣
ﻣﺎه ﺷﻬﺮﺳﺎز� ،ﻣﺤﻴﻂ ز�ﺴﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ� و ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ و ﺳﺎ�ﺮ
ﻣﻌﻤﺎر�،
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴ�
راه �ﺎ ﺑﺮق �ﺎ
ﺷﻮد ﻣﺪار� ذ�ﻞ را ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٧٫٣٠ﺑﻪ آدرس
دﻋﻮتوﻣ�
ﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﻣ�
ﻣﺮﺗﺒﻂ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎ�
 iranianecotourismassociation@gmail.comارﺳﺎل ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -٢ﺗﺼﻮ�ﺮ �ﺎرت ﻣﻠ�
ﺗﺼﻮ�ﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻟﻐﺎ�ﺖﻣﻮرد ﻧﻴﺎز-١ :
ﻣﺪار�
١٣٩٥/٠٧/٢٨
درج آﮔﻬ�
ﺗﺤﺼﻴﻠ�
ﻣﺪر�
آﺧﺮ�ﻦ
ﺗﺼﻮ�ﺮ
 ١٦:٠٠-٣ﻣﻮرخ ١٣٩٥/٠٨/٠٨
ﺪه  :ﺳﺎﻋﺖ

دﮐﺘﺮ اﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰاده -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻮﺳﺲ

 ١ﻣﻮرخ ٩٥/٠٨/٠٩
 ٢٩٢/١٥٠/٠ر�ﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﺼﻮرت
ﺪه ﺑﺎﻧﻜ� در وﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر

 /٩٥٢٢١٧٤٩آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﮔﻠﺒﻬﺎر
ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن

»

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره٩۵,٩

ﺷﺮ�ﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﻗﺎ�ﻦ)ﺳﻬﺎﻣ� ﻋﺎم( در ﻧﻈﺮ دارد

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ
و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮى ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﺧﻮد را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ
واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪا�ﺜﺮ
ﻇﺮف ﻣﺪت �� ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎر�ﺦ آﮔﻬ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ
ﻓﺮم ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�
 www.qayencement.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﻗﺎﯾﻦ)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم(

 /٩٥٢٢١٠٩٧ج

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻮﺿﻮع :ﺧﺮ�ﺪ و ﻧﺼﺐ ﭼﺮاغ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ� و ﭼﺸﻤ� زن
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ٤٫٢٨٩٫١٤٣٫٠٠٠ :ر�ﺎل )ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد و دو�ﺴﺖ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
و ��ﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﻫﺰار ر�ﺎل(
ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاى ﭘﺮوژه :ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺷﻤﺴ�
ﻣﺤﻞ اﺟﺮاى ﮐﺎر :ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ  www.traffic.mashad.irو ﺳﺎ�ﺖ www.ets.mashhad.ir
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس - ٠٥١-٣٣٤٤٨٤٧٢ :اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ -ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴ�
ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ -ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮا� راﻫﻨﻤﺎ� ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ�ﻨﻨﺪﮔﺎن  ٠٥١-٣٣١٣٨داﺧﻠ� ٣٨٧

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٢٢٢٠٢آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﻤﺎره
ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺣﺴﺎب
ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع:ﻛﻪ ﻣ�
 ٥٠٠ر�ﺎل ﺑﻮده
ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ�
ﻧﮕﻬﺪار� و
٦٫٩٣٥٫٨٠٠٫٠٠٠وار�ﺰ
ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر
ﺷﺮﻛﺖ
ﻠﺒﻬﺎر ﺑﻨﺎم
ر�ﺎلو)ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻧﻬﺼﺪ و ﺳ� و ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺑﺮآورد:
ﻣﺒﻠﻎ
و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ر�ﺎل(
اﺟﺮاىﮔﺮدد.
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤ�
ﻌﻨﻮان ﺗﻌﺪ�ﻞ
ﭘﺮوژه :دوازده ﻣﺎه ﺷﻤﺴ�
ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻣﻘﺪسﺷﺪه و
ﺷﻬﺮﺳﺎﺧﺘﻪ
واﺣﺪ
زﻣﻴﻦ و �ﺎ
ﻣﺤﻞﺑﺼﻮرت
 ٦درﺻﺪ آن
ﻣﺸﻬﺪ
ﺳﻄﺢ
اﺟﺮاى ﮐﺎر:
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ  www.traffic.mashad.irو ﺳﺎ�ﺖ
ﻗﻮﭼﺎن ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس- ٠٥١-٣٣٤٤٨٤٧٢ :
–www.ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ
د ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه  :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٣٥ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ
ﮔﻠﺒﻬﺎرﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴ� ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ
ﻗﺮاردادﻫﺎ-
ﻦ ﺳﻴﻨﺎ – ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان اﻣﻮر
ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ
 /٩٥٢٢١٦٧٩پ

...

آن سوی سیاست

بادستگیری 11تروریستغیرایرانی

آشنا :نه تأیید می کنم و نه تکذیب!

هشداردربارهدریافت«حقارتفاق»توسط
ادارات

ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺟﻮادى
ﺷﻬﺮدارى ﺧﻀﺮى دﺷﺖ ﺑﻴﺎض

ایسنا :وزیر اطالعات در مراسم تاسوعای حسینی در حرم امام خمینی (ره) با بیان این که سرک کشیدن در زندگی شخصی مردم درست نیست ،اظهار
کرد:درنظامجمهوریاسالمیسربازانگمنامامامزمان(عج)تایکحجتشرعیمشخصنداشتهباشند،متعرضکسینمیشوندوسراغمسائلشخصی
ولغزشهانمیروند .حجتاالسالمعلویگفت :درستنیستبرایاهدافمانبهکسیکهازنظرکارشناسانکارجاسوسینکردهتهمتجاسوسیبزنیم.

ﻣﻮﺿﻮع :ﻧﮕﻬﺪار� و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭼﺮاغ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ� و ﭼﺸﻤ�زن ﻣﺮ�ﺰ �ﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﻴ� و
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات �ﺪ�
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد ٦٫٥٩٣٫٥٠٠٫٠٠٠ :ر�ﺎل )ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻧﻮد و ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن وﭘﺎﻧﺼﺪ
ﻫﺰار ر�ﺎل(
ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاى ﭘﺮوژه :دوازده ﻣﺎه ﺷﻤﺴ�
ﻣﺤﻞ اﺟﺮاى ﮐﺎر :ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ  www.traffic.mashad.irو ﺳﺎ�ﺖ  www.ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس - ٠٥١-٣٣٤٤٨٤٧٢ :اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ -ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴ� ﺷﻬﺮدار�
ﻣﺸﻬﺪ -ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮا� راﻫﻨﻤﺎ� ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ�ﻨﻨﺪﮔﺎن  ٠٥١-٣٣١٣٨داﺧﻠ� ٣٨٧
 /٩٥٢٢٢٢٠٤آ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٢٢٢٠٣آ

مسئوالننظاماسالمیاززندگیهایتجملگرایانهتأکید
کرد :مسئوالن نباید زندگی اشرافی داشته باشند زیرا در
غیر این صورت حکومت اسالمی را به حکومت سلطنتی
تبدیل کردهایم .وی تبعیض را نتیجه زندگی اشرافی
دانست و تصریح کرد :امام خمینی(ره) در فرمایشات
خود به صورت مستمر به حمایت از مردم مستضعف تاکید
داشتهاندچراکهافرادیکهپایآرمانهایانقالبایستاده
در میان این قشر حضور دارند.

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻮران وارد �ﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت
آرا�ﺸ� ،ﺑﻬﺪاﺷﺘ� ،ﻏﺬا�� و ﺧﺎﻧﮕ� ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ�
ﺟﻬﺖ ﺗ�ﻤﻴﻞ �ﺎدر ﻓﺮوش ﺧﻮد از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان
آﻣﺎده ﺑﻪ �ﺎر )آﻗﺎ /ﺧﺎﻧﻢ( ﺳﺎ�ﻦ ﻣﺸﻬﺪ،
ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪر�ﻪ و ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠ�
د�ﭙﻠﻢ� ،ﺎرداﻧ�� ،ﺎرﺷﻨﺎﺳ� و ﺑﺎﻻﺗﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ
ﻫﻤ�ﺎر� ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز * :ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺣﻀﻮر�
از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد ﺑﻪ آدرس :ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺰرﮔﺮاه آزاد� -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﻫﺸ� -ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﺪان اول
ﻧﺒﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎن  ٥ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ رزوﻣﻪ ﻫﺎ� ﺧﻮد را ﺑﻪ آدرس
ا�ﻤﻴﻞ  HR@Tehran-bouran.comارﺳﺎل ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﺗﻠﻔﻦ و ﻓﺎﮐﺲ٠۵١٣٢۴٠٣٢٠۶-٩ :

 /٩٥٢٢١٨٩٦ف

«-1البته بایستی روضه خوانی کنند و ممانعت نمی شود.
ولیروضهخوانیبایستیدرمساجدوتکایاباشدآنهممرتب
و با قاعده و در روی نیمکت ها مستمعین بنشینند[مشابه
سوگواری های غربی در کلیساها]و آقایان محدثین و
متخصص ،روضه خوانی کنند .سینه زنی و از این قبیل
کارهایسابقبهکلیممنوعاست».اینجمالترارضاخان
در سال 1314در پاسخ نامه ستاد ارتش درباره چگونگی
برگزاری عزاداری ایام محرم نوشت )1(.پهلوی اول البته
 2سال بعد پایش را فراتر نهاد و وزارت داخله در اطالعیه
محرمانه ای عزاداری محرم را رسما «ممنوع» کرد)2(.
 -2رادیو پیام روزها هر 15دقیقه یک بار بخش خبری کوتاه
 4-3دقیقه ای دارد .این چند خط را از انتهای بخش خبری
ساعت 14روزگذشتهاینرادیوبخوانید«:انفجاردرآنتالیای
ترکیهباعثرعبووحشتشد.برخیخبرگزاریهاازپرتاب
 3موشک به این منطقه بندری در ترکیه خبر دادند که یک
کشتی باربری در آن لنگر انداخته بود .در تازه ترین تجاوز
«عمران» یمن 4غیر نظامی
جنگنده های سعودی به استان َ
یمنیبهشهادترسیدند.درحملهعربستانبهاستان «اِب»
یمنهمیکنفربهشهادترسیدو 3نفرمجروحشدند.شمار
قربانیانحملهارتشمیانماربهمناطقمسلماننشیناستان
«راخین» این کشور به  26نفر رسید .شمار تلفات انفجار در
نزدیکی مرز سوریه با ترکیه به  25نفر افزایش یافت؛ در این
حادثه ده ها نفر مجروح شدند ».این خبرها تنها مربوط به
حدود یک دقیقه از خبرهای یک بخش خبری کوتاه رادیو
است 5.حادثهبا 56کشته! 56نفرکهتاهمین 3-2روزپیش
درجمعخانوادههایشانبودندوحاالدیگرزندهنیستند.
 11 -3نفر که قصد انجام عملیات تروریستی در یکی از
شهرهای جنوبی استان فارس را داشتند توسط وزارت
اطالعات شناسایی و با همکاری نیروهای انتظامی در
عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند .مراسم عزاداری امام
حسین (ع) بدون آن که گروه های تروریستی که دور تا دور
مرزهای ایران را گرفته اند بتوانند خدشه ای در آن وارد
کنند ،در امنیت کامل برگزار شد و مردم بار دیگر طعم گریه
روضه های اباعبدا( ...ع) را به روح و جان و دمادم زندگی
شان هدیه کردند.
 -4حماسه نیروهای امنیتی  ،نظامی و انتظامی ایران به
همینمورداخیرمحدودنمیشودوتالشهایاینسربازان
گمنام سال هاست که باعث شده طعم امنیت این نعمت
راهبردیوخطیربرایایرانیانبهارمغانبیاید.اینروزهادر
کوچهپسکوچههایشهرهاوروستاهایایرانهرجاهیئت
هایعزادارینواییاحسین(ع)طنیناندازمیشدودستی
بهارادتاهلبیتحسین(ع)بهسینهمیچسبید،وجوداین
امنیتواطمینانوآرامشدرمیانمردمرامیشدباپوستو
گوشت و استخوان حس کرد.امنیتی که ما ایرانیان داریم و
شاید برای خیلی هامان از بس تکراری شده ،خدای ناکرده
بیاهمیتبهنظربرسد،کاالیگمشدهوبسیارگرانبهابرای
خیلیازملتهاوکشورهاست«.امنیت» آنقدرمهماستکه
حتی وقتی امام حسین علیه السالم  ،در سال  61هجری
واردکربال شدند ،برای ایجاد خیمه گاه ،آن را در نظر مبارک
داشتند و به همین دلیل دستور دادند خیمه ها را در منطقه
ای برپا کردند که ِ
پشت آن  ،نیزار بود  ،به گونه ای که دشمن
نمی توانست از پشت به سپاه و اهل بیت امام علیه السالم ،
حملهکند.حتیبهگواهیتاریخطبری،امامعلیهالسالمدر
ساعتیازشبعاشورا،دستوردادیارانشانچیزیشبیهبه
ﺑﺮدارىتا هنگام
ﺑﻬﺮه ِنی ریختند
واﮔﺬارىهیزم و
آﮔﻬﯽکردند و در آن ،
خندق  ،درست
CNG
دیگر برای حمله از
ﺟﺎﯾﮕﺎهو مانعی
ازآتش بزنند
حمله دشمن  ،آن را
ِ
زنان ودارد
درﻧﻈﺮ
ﺑﻴﺎض
دﺷﺖ
ﺧﻀﺮ�
ﺷﻬﺮدار�
کودکان
امنیت
این کار
( )3با
ایجاد شود.
پشت سر
ﻣﺮﺑﻮط
اﻣﻮر
�ﻠﻴﻪ
اﻧﺠﺎم
و
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ
و
ﺑﺮدار�
ﺑﻬﺮه
بیگناهوتشنهحرمهمبیشترشد؛هرچندعصرعاشوراروایت
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎده آﺳﻴﺎ��
خیامدر
ماجرای واﻗﻊ
 CNGﺧﻮد
تلخ وﺑﻪ ﺟﺎ�ﮕﺎه
دارد.
دردناکی از
)ﺟﺎده ﺳﻨﺘﻮ( را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ
درباره
 -4حاال ما ایرانی ها ،بی آن که دستورات رضاخانی
ﺷﺮا�ﻂ و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺮ�ﺖ ﮔﺎز واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا
دﻋﻮتترس
زﻣﻴﻨﻪو عامل
مانع مردم
عزاداری امام
ممنوعیت
حسین(ع) ا�ﻦ
دارا� ﻣﺠﻮز در
ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ�
از
ﻧﻈﺮآن که
ﻣﻮردوبی
باشد،
عزادار
کودکان
و
زنان
و
مردان
دلهرهﻋﻤﻞ ﻣ� آ�ﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزد�ﺪ ازﻣﺤﻞ
و ﺑﻪ
)��ﺼﺪ
امنیت ور�ﺎل
١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
وار�ﺰ ﻣﺒﻠﻎ
و
آسیبوبزند
آرامش
حرامی بتواند به این
دست هیچ
ﻧﻘﺪ
ﺻﻮرت
ﺑﻪ
ﺳﭙﺮده
ﻋﻨﻮان
ﺑﻪ
ر�ﺎل(
ﻣﻴﻠﻴﻮن
ده
عزادار آل ا ...هستیم.به راستی این امنیت و حافظان این
�ﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره
امنیت چقدر بر گردن ما حق دارند؟ آیا در این شب ها به یاد
 ٠١٠٧٦٤٨٤٤١٠٠١ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺟﻬﺖ
رسد:
نظر نمی
مسماتر به
این شعر
هستیم؟وحاال
٩٥/٧/٢٤
ﺗﺎر�ﺦ
اﺳﻨﺎدباﻣﺰا�ﺪه از
ﺗﺤﻮ�ﻞ
آن در�ﺎﻓﺖ
هرشب ما
روضه
...
شد
می
تلقی
جرم
تو،
به
گریه
« سالها
ﻟﻐﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﺎن روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ٩٥/٨/١١ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار�
ﺑﻴﺎض ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
دﺷﺖ
است»
ﺧﻀﺮ�ا...
برکت روح
ها :در رد �ﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺨﺘﺎر ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻬﺮدار�
پی نوشت
�ﺎرﺷﻨﺎﺳ�با ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
آﮔﻬ� و
رضاشاه؛ ص
های روحانیت
ﻫﺰ�ﻨﻪ چالش
)ﺿﻤﻨﺎامینی،
( -1داود
ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ( ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
.)239
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﺷﻬﺮدار� ﺑﻪ آدرس ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�
حجاب
کشف
محرمانه
اسناد
فرهنگ:
و
(خشونت
 www.khezridashtebayaz.ir -2و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
1313 -1322؛ ص )19
 ٠٥٦٣٢٥٤٢٢٢٤ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ
ﺟﻮادى ج 6به نقل از
حسین(ع)،
 -3دانشنامه امام
ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ
وبسایت hadith.net
ﺷﻬﺮدارى ﺧﻀﺮى دﺷﺖ ﺑﻴﺎض
 /٩٥٢٢٢٢٧٧ج

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ٩۵/١١

ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎز� در ﻧﻈﺮ دارد ﭘﺮوژه ذ�ﻞ را از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� و ﭘﺲ از ارز�ﺎﺑ� ﻛﻴﻔ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران واﺟﺪ اﻟﺸﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ :
 (١ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺧﺮ�ﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات �ﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﻴ� ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر
 ( ٢ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ٥/٨٤٢/٨٠٠/٠٠٠ :ر�ﺎل  ( ٣ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر  ٦ :ﻣﺎه
 ( ٤ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ :ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎ�ﻪ  ٥رﺷﺘﻪ راه �ﺎ ﺑﺮق �ﺎ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴ� از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ر�ﺰ� ﻛﺸﻮر
 ( ٥ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ ١٣٩٥/٠٧/٢٨
 ( ٦آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻋﻮدت اﺳﻨﺎد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه  :ﺳﺎﻋﺖ  ١٦:٠٠ﻣﻮرخ ١٣٩٥/٠٨/٠٨
 (٧ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﻨﺎد  :ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٠٠ﻣﻮرخ ٩٥/٠٨/٠٩
 (٨ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ٢٩٢/١٥٠/٠٠٠ :ر�ﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﺼﻮرت
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﻜ� و �ﺎ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﻜ� در وﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر
ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺗﺤﻮ�ﻞ ﮔﺮدد.
 ( ٩ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﻮق  ٥٠٠/٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره
 ٨٨٧٧٤٣٦٩١٧٠٠٧ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﮔﻠﺒﻬﺎر ﺑﻨﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر وار�ﺰ و
رﺳﻴﺪ آن ﺗﺤﻮ�ﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﮔﺮدد.
 ( ١٠ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻓﻮق ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬ� ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻌﺪ�ﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤ� ﮔﺮدد.
 ( ١١ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻌﺎدل  ٦٠درﺻﺪ آن ﺑﺼﻮرت زﻣﻴﻦ و �ﺎ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
 ٤٠درﺻﺪ آن وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣ� ﮔﺮدد.
 ( ١٢ﻣﺤﻞ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه  :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٣٥ﺟﺎده ﻣﺸﻬﺪ – ﻗﻮﭼﺎن
ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر -ﺑﻠﻮار اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – ﻣﻴﺪان اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ – ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ� ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر
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