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روحانی :ایران از هیچ تالشی برای کمک
به ملت و دولت افغانستان دریغ نخواهد کرد

...

خارج از دستور
چرا رئیس مجلس  2بار زنگ آغاز جلسه
علنی را نواخت؟
پس از بازگشت نمایندگان از مراسم ترحیم رئیس فقید
مجمع تشخیص مصلحت در های صحن علنی مجلس
دقایقی پیش از ساعت  2بعد از ظهر به روی خبرنگاران
گشوده شد اما آنچه که در ابتدای جلسه توجه هوشیاران را
به خود جلب کرد اشتباه سهوی رئیس مجلس بود .درحالی
که در مانیتورهای مجلس عدد 149نماینده حاضر و137
غایب را نمایش می داد و عمال مجلس به دلیل به حدنصاب
نرسیدن رسمیت نداشت ،الریجانی زن��گ آغ��از جلسه
رسمی را نواخت .این شرایط در صحن که کمتر از دو سوم
نمایندگان حضور داشتند با تالوت آیات قرآن ادامه داشت
اما با تذکر نمایندگان الریجانی متوجه موضوع شد و پس از
به حد نصاب رسیدن تعداد حاضرین در صحن مجددا زنگ
آغاز رسمی جلسه علنی را نواخت.

خوشوبشپارلمانیباگفتن«نهوارنهیوخ»
حضور هیئت پارلمانی جمهوری آذربایجان در جایگاه
میهمانان صحن علنی مجلس در شیفت شامگاهی
پارلمان و به دنبال آن تردد میهمانان بهارستان از مقابل میز
خبرنگاران پارلمان که همراه با گفتن «سالم علیکم» و «نه
وار نه یوخ» (احوال پرسی ) همراه بود ،باعث شد تا تعدادی
از خبرنگاران دارای اصالت ترکی دست از کار کشیده و با
میهمانان همزبانی کنند.

نمایندگانمجلس ۲هفتهبهتعطیالتمیروند
پس از مداومت نمایندگان در برگزاری جلسات علنی طی
 6هفته اخیر با پایان یافتن بررسی برنامه ششم توسعه
نمایندگان  2هفته به تعطیالت می روند .براین اساس پس
از بررسی الیحه برنامه ششم در  40جلسه کاری صحن
علنی پارلمان تا  10بهمن ماه تعطیل است.

...

انتخابات
 ۲برابرشدنشاخصهایامنیتیبرگههای
انتخاباتریاستجمهوری
مدیرعامل شرکت چاپ ونشر بانک ملی ای��ران از دو برابر
شدن شاخص های امنیتی در برگههای انتخابات سال
 ۹۶نسبت به دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری
خبر داد .رضا منصوری ،در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به
ویژگیهای برگههای انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری گفت :با توجه به این که در سالهای اخیر
تکنولوژی در این حوزه با پیشرفتهای چشمگیری همراه
بوده ،در چاپ برگههای انتخابات ریاست جمهوری سال
آینده تالش شده تا با استفاده از این پیشرفتها و امکانات،
مسائل امنیتی بیش از گذشته رعایت شود .وی ادامه داد:
شاخصهایامنیتیبسیاریبرایاینبرگههادرنظرگرفته
شدهکهموجبشدهبرگههاازامنیتودقتباالییبرخوردار
باشند .این برگهها ضد جعل است و امکان تقلب در آن اص ً
ال
وجود ندارد .برگههای استفاده شده ،برگههای واتر مارک
است ،تولید این برگهها در مکانهای خاصی صورت گرفته
که شبیهسازی آن را غیر ممکن میکند .مدیرعامل شرکت
چاپونشربانکملیبابیاناینکهشاخصهایبهکاررفته
دربرگههایانتخاباتسال 96نسبتبهدورهگذشتهحداقل
دو برابر شده درباره ویژگیهای مرکب و جوهر به کار رفته
شده در برگههای انتخابات سال  96گفت :شاخص های
امنیتیبهکاررفتهبرایبرگههایایندورهانتخاباتبهحدی
است که شامل مرکب و جوهر آن هم میشود و مانع از جعل
آنمیشود.میکروتایپهایبهکاررفتهشدهدراینبرگههاو
نشانههایدیگرنیزامکانمشابهسازیراازبینمیبرد.

گمانه زنی ها از جانشینان احتمالی مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
همزمانبادرگذشتوفقدانآیتا...هاشمیرفسنجانی،
برخی از رسانه ها و تحلیلگران به گمانه زن��ی پیرامون
جانشینان احتمالی اش در مسئولیت های گوناگونی که
داشت،پرداختند.

مطرحمیکنند.همچنینبرخیگمانهزنیهاپیشبینیمی
کندکهممکناستآیتا...جنتیدراینمنصبقرارگیرند؛
البتهموضوعیکهباتوجهبهحضورویدرشوراینگهبانو
مجلسخبرگانرهبریبعیدبهنظرمیرسد.

▪ ▪مجمعتشخیصمصلحتنظام

▪ ▪مجلسخبرگان

رهبر معظم انقالب در اسفندماه سال 1390طی حکمی
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را معرفی کردند.
براساس این حکم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی کماکان به
عنوانرئیساینمجمعانتخابشد.مدتایناحکام5ساله
بودکهدراسفندماهاحتما ًالاحکامجدیدصادرخواهدشد.
بی.بی.سی و فردا نیوز در خصوص جانشینان احتمالی
هاشمیدرسمتریاستمجمعازافرادیهمچونآیتا...
هاشمی شاهرودی ،حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری،
آیتا...محمدیزدی،محسنرضایی،غالمعلیحدادعادل
و علی اکبر والیتی نام برده اند .بی.بی.سی البته احتمال
انتخاب حجت االسالم حسن روحانی را در این مسئولیت
بعید ندانسته است .فردا نیوز در این باره می نویسد :اکثر
شخصیتهایی که احتمال دارد بعد از او به عنوان رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر معظم انقالب
انتخاب شوند ،کار سختی را برای حفظ اعتدال سیاسی
نمادینیکههاشمیباتوجهبهشخصیتخوددراینجایگاه
به وجود آورده بود ،در پیش دارند .هرچند محسن رضایی،
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی
درباره تکلیف ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام پس
از آقای هاشمی رفسنجانی ،گفت :این مسائل مربوط به
رهبرانقالباست.برخیبرایاینجایگاهحتینامآیتا...
موحدیکرمانیدبیرکلجامعهروحانیتمبارزتهرانرانیز

▪ ▪ریاستهیئتامنایدانشگاهآزاد

آیت ا ...هاشمی رفسنجانی از بنیانگذاران دانشگاه آزاد
اسالمی بود که ریاست هیئت امنای این دانشگاه را نیز بر
عهده داشت .عبدا ...جاسبی ،عضو هیئت امنای دانشگاه
آزاداسالمیورئیسسابقایندانشگاهدرگفتوگوبامیزان
گفت :هنوز هیچ چیز درباره وضعیت دانشگاه آزاد معلوم
نیست .وی درب��اره اینکه برخی از رسانه ها از سید حسن
خمینیبهعنوانرئیسجدیدهیئتامنایدانشگاهآزادنام
بردهاند،گفت:هنوزهیچچیزمعلومنیستومابایدمنتظر
باشیم.اعضایهیئتامنایدانشگاهآزادعبارتانداز 3:نفر
ازاعضایهیئتمؤسسشاملمرحومهاشمیرفسنجانی،
سید حسن خمینی و عبدا ...جاسبی و همچنین میرزاده،
رئیس دانشگاه ،وزیر بهداشت ،نماینده وزیر علوم ،رئیس
نهاد رهبری در دانشگاه ها و 3نفر از اعضای هیئت علمی
دانشگاه آزاد .یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرگزاری
دانشجو اعالم کرده است :در پی رحلت مرحوم هاشمی
رفسنجانی،حجتاالسالمسیدحسنخمینیازمهمترین
گزینههایریاستهیئتموسسوهیئتامنایدانشگاهآزاد
اسالمیاست.بااینحالبرخیگمانههاازاحتمالحضور
محمدهاشمیبرادرمرحومهاشمیرفسنجانیدراینپست
حکایتمیکند.

آیت ا ...هاشمی رفسنجانی همچنین از اعضای مهم و
برجسته مجلس خبرگان رهبری بوده است .او که با نقش
آفرینی ویژه در انتخاب سرنوشت ساز این مجلس در سال
 ،68به عنوان یکی از چهره های صاحب نظر در خبرگان
رهبری شناخته می شد در برهه ای مسئولیت ریاست
این مجلس را نیز عهده دار بوده است .او در انتخابات اخیر
مجلس خبرگان رهبری با کسب بیشترین رأی در حوزه
انتخابیه تهران به این مجلس راه یافت .طبق ماده 79آیین
نامهاجراییقانونانتخاباتمجلسخبرگان،بایددراستان
تهرانانتخاباتمیاندورهایبرگزارشودتانمایندهجایگزین
ایشان انتخاب شود .در همین باره قائم مقام وزارت کشور
اعالم کرد که برگزاری انتخابات میان دوره ای خبرگان
رهبری در تهران منوط به درخواست مجلس خبرگان
است.آیتا...سیداحمدخاتمی،عضوهیئترئیسهمجلس
خبرگانرهبریدربارهتصمیمهیئترئیسهمجلسخبرگان
رهبری برای برگزاری انتخابات میان دوره ای در تهران
گفت:هنوزجلسهخبرگانرهبریبرایبررسیاینموضوع
تشکیلنشدهاست.برخیازگمانهزنیهاازاحتمالحضور
مجدد سید حسن خمینی در این انتخابات خبر می دهند.
محسن غرویان در گفتگو با روزنامه قانون در این خصوص
گفت:درمجلسخبرگانآیتا...سیدحسنخمینیباورود
بهاینمجلسمیتواندخالءنبودایشانراپرکند.

▪ ▪رهبریجریاناعتدال

ازدلنوشته عفت مرعشیتا قرائت جمالتی از وصیتنامه

محسن هاشمی ،پسر ارشد آیتا ...هاشمی رفسنجانی با
حضوردربرنامهتلویزیونی«حاالخورشید»بهبخشهاییاز
وصیتنامهآیتا...هاشمیاشارهکرد.بهگزارشخبرآنالین،
محسن هاشمی گفت« :زمانی که چند سال قبل ایشان به
دلیلمشکلقلبیمیخواستندآنژیوشوند ،وصیتنامهای
نوشتندوآنرابهمندادند.ماهنوزنتوانستهایموصیتنامه
جدیدی از ایشان پیدا کنیم .ایشان زیر وصیتنامه چنین
نوشتهبودندکهاگرازاینآنژیوسالمبیرونآمدندوصیتنامه
را کامل خواهند کرد» مهندس هاشمی با این توضیح که
وصیتنامهدستخطآیتا...هاشمیرفسنجانیومربوط
به سال  1379اس��ت ،گفت :ایشان از جهات مختلفی
مظلومواقعشدندویکیازآنهااینتصوریبودکهدرمورد
ثروت افسانهای ایشان مطرح میشود .ایشان جملهای
در وصیتنامه نوشتهاند به این ترتیب که «این جانب بعد از
پیروزیانقالباسالمیتاکنونچیزیبهداراییهایموجود
قبلازانقالبمنیفزودهام.هزینههایزندگیرادردرجهاول
ازعوایدوفروشاموالقبلازانقالبودردرجهدومازحقوق
و مزایای قانونیام برداشتهام ».او با بغض و گریه گفت« :من
میخواهممردمبدانندکهایشانبیشاز 90درصددارایی
خود را در راه انقالب هزینه کردند و داراییشان بسیار کم
است».اوهمچنیندربارهبرنامههایمراسمعزاداریگفت:
«مردمسنگتمامگذاشتند،مقاممعظمرهبریماراشرمنده
کردندومراسمیدرحسینیهامامخمینی(ره)برگزارکردند
تا خودشان هم بتوانند شرکت کنند و حضوری خدمتشان
برایعرضتسلیتخواهیمرسید».

باید حتما تالش کرد که همین مسیری که آغاز شده با رفع
معایبی که داریم ،ادامه پیدا کند .به گزارش مهر ،عفت
مرعشی همسر آیت ا ...هاشمی در دلنوشته ای کوتاه این
جمالت را روی کاغذ نوشت :به عادت هر روز صبح بشقابی
برایش روی میز صبحانه گذاشتم .نگاهش کردم .آشیخ
اکبر آقا چهره اش امروز از همیشه نورانی تر بود .ناگهان
این بیت شعر را بی اختیار زمزمه کردم :مست بگذشتی و
از خلوتیان ملکوت/به تماشای تو آشوب قیامت برخاست.
آسوده بخواب مرد بزرگوار...

▪ ▪روایت وزیر بهداشت از آخرین ناهار با آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی

در همین حال به گزارش ایرنا ،سید حسن هاشمی قاضی
زاده وزیر بهداشت،درم��ان و آم��وزش پزشکی با تشریح
آخریندیدارشباآیتا...هاشمیرفسنجانیگفت :ایشان
در آخرین روز زندگی همچنان نگران رفاه مردم و رسیدگی
به فقرا و محرومان بودند.وی افزود :روز یک شنبه (19
دی ماه جاری) من پس از جلسه با وزیر ورزش و جوانان ،در
وزارت بهداشت ،در حال رفتن به بیمارستان لقمان برای
افتتاح چند پروژه درمانی ،از جمله تعدادی تخت آی سی
یو بودم که آیت ا ...هاشمی تماس گرفتند و بنده را برای
ناهار دعوت کردند .وی ادامه داد :با توجه به این که قبال
برای ناهار از طرف آقای ناطق نوری دعوت شده بودم،
جلسه ناهار با آقای ناطق نوری را به زمان دیگری موکول
کردم و پس از افتتاح چند پروژه درمانی در بیمارستان
لقمان در ساعت یک و نیم بعد از ظهر ،ناهار در خدمتآیت
ا ...هاشمی بودم .وزیر بهداشت گفت :این اولین بار بود
که ناهار را دو نفری با آیت ا ...هاشمی صرف میکردم و
تاکنونسابقهنداشتکهایشانبندهرابرایناهاربهصورت
خصوصی دعوت کنند ،در این دیدار بیش از یک ساعت دو
نفری با هم صحبت های زیادی داشتیم که شاید اکنون
زمان گفتن همه این صحبت ها نباشد .وی تاکید کرد:
یک بخش مهم از فرمایش آیت ا ...هاشمی این بود که نباید
اجازه دهیم شرایط به گذشته برگردد ،که اگر برگشت هم
ایران و هم انقالب فرصتی برای بازسازی نخواهد داشت و

▪ ▪تکذیبیکشایعه

همچنین به گزارش ایلنا ،یک منبع نزدیک به دفتر آیت ا...
هاشمی رفسنجانی برخی شایعات منتشر شده در مورد
اقامه نماز بر پیکر آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در مرقد امام
خمینی(ره) را بیاساس دانست وتاکید کرد :نماز بر پیکر
آیتا...هاشمیبهصورتکاملوتمامبهامامترهبرمعظم
انقالبوباحضورمیلیونیعالقهمنداناینشخصیتفقید
اقامه شد و نماز دیگری در حرم امام خمینی(ره) بر پیکر
ایشاناقامهنشد.

▪ ▪ادعاییکرسانهدربارهوجود2تابوتدرتشییع

از سوی دیگر ایسنا به نقل از فردا نیوز با انتشار تصاویری
از تابوت مرحوم هاشمی رفسنجانی مدعی شد :تابوتی
که در مقابل رهبر انقالب در مراسم نماز حاضر بوده،
بالفاصله بعد از نماز به حرم مطهر امام خمینی (ره) رفته

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ٩۵/١٧
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برخی از تحلیلگران معتقدند دولت اعتدال نیز با حمایت و
پشتیبانیآیتا...رویکارآمدوازنزدیکترینشخصیتهای
اینجریاناست.دربارهرهبریاینجریاننیزگمانهزنیها
متفاوتاست.شایدمحتملترینگزینهبهتعبیرعصرایران،
برای جانشینی هاشمی در این باره ،دکتر روحانی است.
پر بیراه نیست که اگر دولت اعتدال را شبیه ترین دولت به
سازندگی بنامیم .این شباهت تنها به اشتراک شخصیت
هایحاضردرایندودولتنیزمنحصرنمیشود،رویکردها
و راهبردهای سیاسی مطرح شده از سوی دولت یازدهم
قرابتزیادیبااهدافوبرنامههایمرحومآیتا...هاشمی
دارد.بههمیندلیلروحانیرانیزشبیهترینفردبههاشمی
در سپهر سیاسی کشور می نامند .برخی دیگر از رسانه ها
مانندالمانیتورنیزدیروز ازگزینههایدیگرینامبردند«:نوه
بنیانگذار انقالب اسالمی(سید حسن خمینی) جانشین
بالقوهآیتا...رفسنجانیبرایرهبریجریانهایسیاسی
بود که تحت پرچم هاشمی حرکت می کرد ».دراین میان
البتهعلیمطهرینیزمعتقداست:اگربخواهیمشخصیت
معتدلی را معرفی کنیم که بتواند نقش آیت ا ...هاشمی را
برای گروه های اعتدالی و اصالح طلب ایفا کند آقای علی
اکبر ناطق نوری است .با این حال درب��اره سرنوشت این
جایگاه های رسمی و غیررسمی فع ً
الگمانهزنیهادرحال
انجاماستونمیتوانباقطعیتدربارهآنسخنگفتوباید
منتظرماند.

آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را می توان رهبر یک جریان
فکری و سیاسی نیز دانست که این تاثیرگذاری فارغ از
جایگاه های رسمی وی و جایگاهی تقریبا نانوشته است.
جریان اعتدال-چه اصالح طلب و چه اصولگرا -او را رهبر
سیاسی خود می دانست .این قرابت تا حدی است که

ادامه واکنش ها به درگذشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام

دستجردیسازوکارانتخابنامزدجبهه
مردمینیروهایانقالبراتشریحکرد
س��خ��ن��گ��وی ج��ب��ه��ه م��ردم��ی
نیروهای انقالب اسالمی از
ب��رگ��زاری نشست مقدماتی
مجمع عمومی جبهه مردمی
امروز(پنج شنبه) 23دی ماه
خبر داد و گفت :نامزد نهایی بر
اساس شاخصها انتخاب می
شود که هیأت مؤسس تاکنون  12شاخص را تصویب کرده
است .به گزارش فارس ،مرضیه وحید دستجردی ،با اشاره
به تشکیل کمیتههای تخصصی ،اظهار کرد :این کمیتهها
شاخصهای انتخاب نامزد جبهه مردمی را برای انتخابات
ریاست جمهوری بررسی میکنند و سپس سازوکارهای
مربوط به انتخاب نامزدها در نشست پنج شنبه به اعضا
اعالم میشود .سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب
اسالمی در ادامه با اشاره به برگزاری اجتماع دوهزارنفری
با عنوان مجمع عمومی ملی ،تصریح کرد :انتخاب نامزد
جبهه مردمی از پایین به باال ص��ورت میگیرد؛ در این
فرآیند برخی افراد خودشان اعالم کاندیداتوری میکنند
و برخی اف��راد نیز از سوی مجمع عمومی جبهه معرفی
خواهند شد .وی بر همین اساس و در تشریح این موضوع
گفت :کمیتههای تخصصی با مدیریت شورای مرکزی که
متشکل از هیات موسس و  10نفر انتخاب شده مجمع
عمومی اس��ت ،بر روی شاخصها و انطباق آن بر روی
کاندیداها اعالم نظر میکنند و نظرات به استحضار مجمع
عمومی ملی نیز خواهد رسید .دستجردی با بیان این
که این کمیتههای تخصصی متشکل از اعضای منتخب
مجمع عمومی ملی هستند ،تاکید کرد :در نهایت پس
از طی کردن این سازوکار ،یک نفر به عنوان کاندیدای
نهایی جبهه مردمی نیروهای انقالب تعیین خواهد شد.
سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی افزود:
انتخاب نامزد نهایی بر اساس شاخصها صورت میگیرد و
هم اکنون  12شاخص از سوی هیئت موسس مصوب شده
است که البته ممکن است بیشتر هم بشود لذا کمیتهها
براساس این شاخصها اظهارنظر و تصمیمگیری میکنند
و در نهایت به یک نفر خواهند رسید.

ایرنا -دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان در دیدار «عبدا ...عبدا »...رئیس اجرایی دولت وحدتملیافغانستانبابیاناینکهایران از هیچ
تالشیبرایکمکبهملتودولتافغانستاندریغنخواهدکرد،گفت:توسعهبندرچابهاروتقویتشبکههایریلیوازجملهاتصالراهآهنایران
بههراتمیتواندبهتوسعههمکاریهایتهران–کابلشتاببیشتریببخشد.

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  :اﺟﺮا� آﻣﺎده ﺳﺎز� و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎز� ) ﺑﻪ روش ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ( در ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر
 ( ٢ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ٥٠/٨١٨/٣٤٣/٨٧٧ :ر�ﺎل
 ( ٣ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر  ١٢ :ﻣﺎه
 ( ٤ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ :ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎ�ﻪ  ٥رﺷﺘﻪ راه و ﺑﺎﻧﺪ و آب از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� ﻛﺸﻮر
 ( ٥ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ ١٣٩٥/١٠/٢٦
 ( ٦آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻋﻮدت اﺳﻨﺎد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه  :ﺳﺎﻋﺖ  ١٦:٠٠ﻣﻮرخ ١٣٩٥/١١/٠٦
 (٧ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﻨﺎد  :ﺳﺎﻋﺖ  ١١:٠٠ﻣﻮرخ ٩٥/١١/٠٩
 (٨ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ٢/٢١٦/٤٠٠/٠٠٠ :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 ٨٠درﺻﺪ آن ﺑﺼﻮرت زﻣﻴﻦ و �ﺎ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ٢٠درﺻﺪ
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 ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر

 /٩٥٣٠٧٢٨٢پ

و در نهایت به ضریح وارد شده است اما تابوتی که روی
خودرو حمل میشده ،آن تابوت نبوده است و احتماال پیکر
آیتا ...بعد از مراسم نماز و برای جلوگیری از خطرات
احتمالی و ازدحام و به منظور حفظ حرمت جسد مومن،
مستقیم به حرم امام خمینی (ره) منتقل شده و تابوتی که
در مراسم تشییع پیکر بوده خالی بوده است .در همین
حال به گزارش ایلنا ،محمد هاشمی در توضیحی پیرامون
این شایعه گفت :تابوت هنگام نماز با تابوتی که در خیابان
روی ماشین حمل پیکر بود ،کامال متفاوت بود و ما در این
زمینه حرفی نداریم .وی افزود :با توجه به تجربهای که
زمان تشییع پیکر امام خمینی(ره) وجود داشت ،تصمیم
ما و ستاد برگزاری مراسم بر این شد که دو تابوت متفاوت
داشته باشیم ،تابوت اول که هنگام نماز ب��ود ،ارتفاع
کمتری داشت ،سبکتر و قابلحمل بود ،تابوت دوم اما
سنگینتر و با ارتفاع بلندتری بود که خدایی نکرده اتفاقی
برای پیکر نیفتد ولی همه اینها دلیل بر انتشار اخبار
کذب نمیشود.

...

آنسویسیاست
مصطفی طاهری

political@khorasannews.com

والیتمداریبهسبکحاجقاسم
«شایدبابرکتترینعمرراآقایهاشمیرفسنجانیداشتو
توانستخدماتبزرگیبهاینمردموانقالباسالمی انجام
دهد.مرحومهاشمیرفسنجانیحقیقت ًامشاوریبسیارامین
برایرهبرمعظمانقالببود.آقایهاشمیهماستکبارستیز
و هم صهیونیسمستیز ب��ود ».اینها گوشه ای از توصیفات
فرمانده سپاه قدس درب��اره آیت ا ...هاشمی بود .مواضع
سردارسلیمانیدرحوزهسیاستداخلیبرایعدهایجالبو
غیرمنتظرهبهنظرمیرسد.اگربهطیفیازمعتقدانبهانقالب
اسالمی بگوییم یک نفر را که درباره والیتمداری او شک و
شبهه ای نیست ،نام ببرید ،حتما«سردار سلیمانی» یکی از
اصلی ترین چهره هایی است که معرفی می کنند .سردار
سلیمانیدراسفندماهسالگذشتهنیز،درست3روزقبلاز
انتخاباتمجلسشورایاسالمیدربارهعلیالریجانیگفت:
«همین آقای دکتر الریجانی یکی از افراد موثر در تحوالت
منطقه بودند و هستند و از زمانی که در سازمان صدا وسیما
بودندتاامروزهمیشهازجریاننهضتاسالمیوحرکتهای
انقالبیدرمنطقهحمایتکردهاند...ایشانهموارهپشتیبان
سپاه قدس بوده اند و من همیشه از حمایت فکری و عملی
ایشان استفاده کرده ام و برای ایشان آرزوی توفیق بیشتر
دارم ».از این دست مواضع سردار کم ندارد .درباره درستی
یا نادرستی این مواضع قضاوتی ندارم اما برخی از مدعیان
والیتمداریکهشاخصهایغیراصلیرامحکوالیتمداری
میداننددراینبارهچهنظریدارند؟چگونهوباچهشاخصی
استکهعدهایارادتبهآیتا...هاشمیرفسنجانییاعلی
الریجانی را نشانه فاصله از آرمان های انقالب اسالمی می
دانند؟! چه بسا افرادی آیت ا ...هاشمی را دوست داشته
باشند،ازعلیالریجانیحمایتکنند،اماسربازمطیعرهبری
همباشندمانندسردارسلیمانی.

...
خبر

پیامتسلیتاردوغانوآمانودرپیدرگذشت
آیتا...هاشمیرفسنجانی
ایسنا  -در پی درگذشت رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه،
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس انرژی اتمی و شینزو آبه ،نخست
وزیرژاپندرپیامهایجداگانهایبهحسنروحانیدرگذشت
آیتا...هاشمیرفسنجانیراتسلیتگفتند.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ٩۵/١۶
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  :ﺗﺮﻣﻴﻢ  ،اﺻﻼح و ﻟ�ﻪ ﮔﻴﺮ� آﻣﺎده ﺳﺎز� در ﺷﻬﺮ ﺟﺪ�ﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر
 ( ٢ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ١٠/٦٠٠/٥١٥/٨٦٩ :ر�ﺎل
 ( ٣ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر  ٦ :ﻣﺎه
 ( ٤ﺷﺮا�ﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ :ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎ�ﻪ  ٥رﺷﺘﻪ اﺑﻨﻴﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر�ﺰ� ﻛﺸﻮر
 ( ٥ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ ١٣٩٥/١٠/٢٦
 ( ٦آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻋﻮدت اﺳﻨﺎد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه  :ﺳﺎﻋﺖ  ١٦:٠٠ﻣﻮرخ ١٣٩٥/١١/٠٦
 (٧ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� اﺳﻨﺎد  :ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٠٠ﻣﻮرخ ٩٥/١١/٠٩
 (٨ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ٥٣٠/٠٠٠/٠٠٠ :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 ٧٠درﺻﺪ آن ﺑﺼﻮرت زﻣﻴﻦ و �ﺎ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
٣٠درﺻﺪ 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 ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎر

 /٩٥٣٠٧٢٧٧پ

 /٩٥٣٠٥٦١٨ق

» آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻴﻔﯽ«
ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ رﻋﺎ�ﺖ ﻣﻔﺎد آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ� آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ� و اﺳﺘﺎﻧ� و از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﺮوﺣﻪ
ذ�ﻞ را ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران ذ�ﺼﻼح واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

١

اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ و اﺗﺎﻗ� ﺳﺮﭼﺎه

٢

اﺟﺮا� ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب از ﭘﻞ ﻋﺴﮕﺮ�ﻪ ﺗﺎ
اﺑﺘﺪا� زاﺋﺮﺳﺮا� ﻃﺮق

ﻣﺪت
اﺟﺮا
 ١٢ﻣﺎه

٦/٧٨٣/٦٧٨/٥٣٠

١٢ﻣﺎه

٩/١٣٣/٢٠٢/٥٩١

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ رﯾﺎل

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ رﯾﺎل
٢٥٦/٠٠٠/٠٠٠

رﺷﺘﻪ و رﺗﺒﻪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز

ﻧﻮع ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

 ٥اﺑﻨﻴﻪ

٣٠٣/٠٠٠/٠٠٠

 ٥آب

 -١وار�ﺰ ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎر�
ﺷﻤﺎره  ١٠٠٠٥٠٠٠٥ﺑﺎﻧﻚ
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺷﻌﺒﻪ آﺑﻔﺎ� ﻣﺸﻬﺪ
 -٢ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ��
– ٣اوراق ﻣﺸﺎر�ﺖ
 -٤ﭼ� ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻧ��

.١ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ  :ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻬﺪ .٢ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر  :درآﻣﺪﻫﺎ� اﺧﺘﺼﺎﺻ� ﺷﺮ�ﺖ .٣ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ  :از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻟﻐﺎ�ﺖ .4 -٩5/١٠/٢٧ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﭘﺎﮐﺖﻫﺎى ارزﯾﺎﺑﯽ :ﺳﺎﻋﺖ  ١4/٢٠ﻣﻮرخ .٥ -٩5/١١/١١ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎى ارزﯾﺎﺑﯽ :ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ،٢6دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮ�ﺰ� ﺷﺮ�ﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻬﺪ .
.٦ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات از ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﺎ�ﺖ ﻫﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .٧ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ارز�ﺎﺑ� �ﻴﻔ� و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت )ﻣﺤﻞ و ﻣﻬﻠﺖ
در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ(�ﺘﺒ ًﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻣ� ﮔﺮدد .٨.ﻫﺮ�� از ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﺷﻮد و ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٠٧٩٩٧د
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