
دانستن حق مردم نیست
وزی�ر ام�ور خارجه: اگر نیاز باش�د رئیس مجلس 
جلسه را غیرعلنی کند تا من بحث هایی را مطرح کنم.

منظور از واژه "بحث ه�ا" در عبارت فوق کدام 
یک از گزینه های زیر است؟

الف( اسرار پشت پرده ای که دانستن آن حق مردم 
نیست.

ب( فحش های زننده ای که شنیدنش در شان مردم 
نیست.

ج( گفتن مسائلی که در سطح شعور مردم نیست.
د( هیچی دیگه! دانستن اصال حق مردم نیست.

شهردار تهران: داشتن نوجوان کارتن خواب در 
شان کشور ما نیست.

به نظر ش�ما س�اماندهی کودکان کارتن خواب و 
حل مش�کالت آنان برعهده کدام یک از گزینه های 

زیر است؟
الف( سفارت شیلی در گینه بیسائو

ب( رئیس انجمن پرورش مرغ های تخم گذار
ج( عمه رهبر کره شمالی و تنی چند از عمه های 

دیگر
د( هیچکدام

مهمتری�ن خبر جهان در چن�د روز اخیر کدام 
یک از گزینه های زیر است؟

الف( گوشت کیلویی صد و ده هزارتومانی
ب( تول��د ب��رادر اس��حاق جهانگی��ری ب��ا کیک 

مخصوص و حلوای تن تنانی
ج( کودتای ددمنش��انه در ونزوئال به س��رکردگی 

آمریکای جهانخوار تن تنانی که تا نخوری ندانی
د( گزینه های الف و جیم

ننجون

مردم از پولی شدن محدوده زوج و فرد 
ناراضی هستند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: آحاد مردم از 
پولی شدن محدوده زوج و فرد ناراضی هستند.

س��ردار حس��ین رحیمی درباره اخذ ع��وارض از 
خودروهای��ی ک��ه در منطقه زوج و فرد ت��ردد دارند، 
اظهار کرد: پلیس س��ه آیتم کاه��ش آلودگی، کاهش 
ترافی��ک و رضایتمندی مردم را درباره تمام طرحهای 

ترافیکی مدنظر قرار داده است.
وی با بیان اینکه مردم از پولی شدن محدوده زوج 
و فرد ناراضی هس��تند، تصریح کرد: پلیسی طرحی را 
آماده کرده اس��ت که در این طرح هر خودرو بتواند از 
6 روز هفت��ه، دو روز در محدوده زوج و فرد تردد کند 

و بیشتر روی این موضوع بحث کرده ایم.
عیسی فرهادی فرماندار تهران درباره اخذ عوارض 
از محدوده طرح زوج و فرد اظهار کرد: هیچ خودرویی 
بدون داش��تن مجوز طرح نباید وارد طرح زوج و فرد 
شود، اما اگر خودرویی وارد طرح زوج و فرد شد، فقط 

باید جریمه شود و اخذ عوارض خالف قانون است.
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دادستان تهران در  ن ا جزئیات می�����ز توضی��ح 
عف��و گس��ترده مجرمان که از س��وی 
رئیس قوه قضاییه مطرح ش��ده اس��ت، 
گفت: هر س��ال به مناس��بت س��الگرد 
پی��روزی انق��الب اس��المی عفوه��ای 
مناسبتی اعالم می ش��ود، اما امسال به 
خاطر چهلمین سالگرد پیروزی انقالب، 
رئی��س ق��وه قضایی��ه پیش��نهاد عفو 
گس��ترده تر را داد و استثنائات کمتری 

برای عفو خواهیم داشت.
عباس جعف��ری دولت آب��ادی در 
حاش��یه نشس��ت با مس��ئوالن که در 
موضوع بررسی گرانی ها برگزار شد در 
جمع خبرنگاران در پاس��خ به س��والی 
مبنی بر اینکه دادس��تانی درخصوص 
بروز برخی فس��ادها در تئاتر و مراسم 
دیش��ب جش��نواره فجر چ��ه ورودی 
خواهد ک��رد؟ افزود: اقدام دادس��تانی 
در حوزه های فرهنگی ابتدا پیشگیرانه 
است و ما از تئاتر، سینما و مطبوعات و 
مراسم های فرهنگی و از وزیر فرهنگ 
و ارشاد اس��المی انتظار داریم موازین 

شرعی و قانونی رعایت شود.
وی گف��ت: م��ا در م��واردی ک��ه 
موازی��ن قانون��ی رعای��ت ش��ود هیچ 
ام��ا در مواردی  مداخله ای نمی کنیم، 
که امنیت حفظ نش��ود و ش��اهد اقدام 

خالف مقررات باشیم ورود می کنیم.
جعف��ری دولت آب��ادی گف��ت: در 
مراسم دیشب جش��نواره فجر شنیدم 
وزیر ارش��اد حضور داش��ت و ایش��ان 
ف��ردی متعه��د، متدی��ن و مس��ئول 
فرهنگ کش��ور است و باید کاری کرد 
مراس��م جش��نواره فجر به فجر و فخر 
انقالب منتسب شود و ما سینما و هنر 

فاخر را به مردم عرضه کنیم.
امیدواریم  تهران گفت:  دادس��تان 
وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات خودشان 
در این مس��ائل ورود کنند تا نیازی به 
ورود دادس��تانی نباشد. درخصوص عفو 
گس��ترده ای که قرار اس��ت 22 بهمن 
امسال صورت گیرد موارد استثنا بسیار 

کاهش یافته است.
جعف��ری دولت آب��ادی در توضیح 
جزئی��ات عفو گس��ترده مجرمان که از 
س��وی رئیس قوه قضاییه مطرح ش��ده 
اس��ت، اف��زود: هر س��ال به مناس��بت 
س��الگرد پی��روزی انق��الب اس��المی 
عفوهای مناس��بتی اعالم می شود، اما 
امس��ال به خاطر چهلمین س��الگرد 

قوه  رئی��س  انق��الب،  پی��روزی 
قضاییه پیشنهاد عفو گسترده تر 
را داد و اس��تثنائات کمت��ری 

برای عفو خواهیم داشت.
گف��ت:  وی 

حوزه  در  البت��ه 
مسائل اخاللگران 
و  اقتص��ادی 

فس��اد و اقدامات امنیتی و تروریستی 
عفو ص��ورت نمی گیرد، ام��ا در جرایم 
سبک و خرد و کسانی که برای اولین بار 
یا دومین ب��ار مرتکب ج��رم و زندانی 
ش��ده اند عفو صورت خواه��د گرفت تا 

شاهد کاهش جمعیت زندان ها باشیم.
دادس��تان تهران گف��ت: رقم قابل 
توجه��ی مش��مول آزادی و تخفی��ف 
مجازات می شوند و امیدواریم این افراد 
بعد از آزادی دیگر مرتکب جرم نشوند. 
وی ب��ا تبریک س��الگرد پیروزی انقاب 
اسالمی از همه مسئوالن، روزنامه داران 
و تریبون داران خواس��ت به مردم امید 
دهند و مشکالت کشور را آنقدر بزرگ 

جلوه ندهند که موجب ناامیدی شود.
وی افزود: مردم ما در این 40 سال 
در جنگ و تحریم ها ایستادگی کردند 

و نباید دل آن ها را خالی کرد.
دادستان تهران بر افزایش اعتماد 
مردم به مس��ئوالن تاکید کرد و گفت: 
روش��نگری و گفتن واقعیت ها به جای 
خود، ام��ا بای��د از توهی��ن و تخریب 
جلوگیری کرد و به گونه ای اقدام نشود 
که گویی هیچ مسئولی در کشور سالم 
نیست و همه مسئوالن و خانواده شأن 
در اندیش��ه بردن اموال کشور هستند؛ 
این خواس��ته و تالش دشمن است که 

مسئوالن ما را فاسد جلوه دهد.
وی گفت: ما در نظام اس��المی که 
با خون شهدا به ثمر رسیده است نباید 
نظام اس��المی را ناکارآمد جلوه دهیم 
که دشمن به دنبال همین حرف است. 
جعفری دولت آبادی افزود: مس��ئوالن 
باید پاس��خگوی برخی تخلفاتشان در 
نب��ود نظارت و مدیری��ت و تصمیمات 
نامناس��ب باش��ند، اما نباید به گونه ای 
باش��د که ما کارآم��دی نظ��ام را زیر 
سوال ببریم. به طور قطع امسال مردم 
ب��ا حضور گس��ترده در راهپیمایی 22 
بهمن مش��ت محکمی بر دهان آمریکا 
خواهند زد و نش��ان خواهن��د داد که 

ملتی خستگی ناپذیرند.
اف��زود:  دولت آب��ادی  جعف��ری 
مسئوالن به جای انتقال نگرانی به مردم 
س��عی کنند به مردم آرامش بدهند، در 
این چهل سال مشکالت بزرگی را پشت 
س��ر گذاش��ته ایم که مش��کالت جزئی 
قطعاً حل ش��دنی است. وی با اشاره به 
اینکه دادس��تانی از تصمیمات مناسب 
و صحیح دولت��ی حمایت می کند و در 
نظارت ها کم��ک کار خواهد بود، افزود: 
قدرت دادستانی برای این است که 
درهای بسته در مسیر نظارت را 
ب��ر روی مس��ئوالن ب��از کند و 
اگر احیاناً ب��رای ورود به انبار 
کاالهای احتکاری نیاز 
به سرعت عمل بود 
با حضور دادستانی 
این کار با سرعت 

انجام شود.
دادستان تهران افزود: ما بر همین 
اس��اس دادس��تان ها را از پشت میز به 
کف خیابان آوردیم تا مش��کالت مردم 
حل ش��ود و به هیچ وجه قصد دخالت 
 در کار دول��ت و س��ازمان ها را نداریم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه دادس��تانی وظیفه 
صیانت از حقوق عمومی را دارد گفت: 
مردم استحقاق این سختی ها را ندارند.

جعف��ری دولت آبادی افزود: بعد از 
اقدامات حمایتی ما اگر ش��اهد کمبود 
نظارت ها باشیم وارد اقدامات مقابله ای 
خواهیم ش��د و درخواست ما از سردار 
رحیمی هم این است که در فروشگاه ها 
و مراکز بزرگ استقرار بیشتری داشته 
باش��ند و با دالالنی که رانت و فس��اد 

ایجاد می کنند برخورد جدی تر کنند.
وی گفت: به متصدیان امر هشدار 
می دهیم ک��ه اگر با س��کوت، نظارت 
نکردن، مداخله نکردن و مش��ارکت در 
جرم ب��رای مردم ایجاد مش��کل کنند 

حتماً تحت تعقیب قرار می گیرند.
دادستان تهران با تاکید بر تشدید 
نظارت ها گفت: هر تیمی که می تواند ما 
را کمک کند و اگر برای مثال سازمان 
پش��تیبانی امور دام ادعا می کند توزیع 
گوشت مرتب انجام می شود حتماً ما را 
در گشت های دادستانی همراهی کند 
و اگ��ر نواقصی دید دس��تور رفع آن را 
صادر کند. وی از دس��تگاه های دولتی 
خواس��ت با مردم بیشتر صحبت کنند 
و با برخ��ی اظهارات غیر کارشناس��ی 
موجب س��رگردانی مردم نشوند و مثاًل 
علت اصلی گرانی گوش��ت را به قاچاق 

دام زنده مرتبط نکنند.
دادس��تان ته��ران افزود: م��ردم از 
دول��ت تقاضای حل مش��کالت را دارند 
و دس��تگاه ها مش��کالت را گ��ردن هم 
نیندازند. وی ادامه داد: در بخش توزیع 
باید از ظرفیت اصناف اس��تفاده شود و 
اگر ما در س��تاد تنظیم بازار حضور پیدا 
کنیم حتماً این موضوع را تاکید خواهیم 
کرد. درخصوص س��همیه های گوش��ت 
که به فروشگاه ها اختصاص می یابد نیز 
مدیریت ش��ود نه اینکه در شمال شهر 
ته��ران که کمتر به این گوش��ت ها نیاز 
اس��ت ما شاهد توزیع بیشتر در مقایسه 
ب��ا جنوب ش��هر باش��یم. در این بخش 
از عرضه ه��ای چن��د قیمتی ه��م باید 
خودداری ش��ود و ما فعاًل تمرکز اصلی 
مان درخصوص کاالهای اساس��ی مانند 
گوشت، مرغ، لبنیات و میوه خواهد بود.

جعف��ری دولت آبادی گفت: حتماً از 
ظرفیت مردم باید اس��تفاده شود و مردم 
هر جا تخلفی در توزیع مش��اهده کردند 
به پلیس، دادستانی و مراکز دولتی اعالم 
کنند و با اراده خوبی که در کشور شکل 
گرفته است مشکالت برطرف خواهد شد.

در این نشس��ت عالوه بر دادستان 
ته��ران و معاونان��ش، رئیس س��ازمان 
تعزیرات حکومتی و معاونانش، مسئوالن 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
ته��ران، س��ازمان حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنن��دگان، رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، فرمان��ده نیروی انتظامی 
ته��ران ب��زرگ و مس��ئوالنی از وزارت 
جهاد کش��اورزی و س��ازمان پشتیبانی 
امور دام و سازمان میادین میوه و تره بار 

شهرداری تهران حضور داشتند.

س��ی و هفتمی��ن  منتق�د فیل��م می�ز  جش��نواره 
فجر، سه ش��نبه ش��ب در تهران افتتاح 
ش��د. تصاوی��ر می گوین��د وزیر ارش��اد 
جمهوری اسالمی در این مراسم بوده اند، 
ام��ا من نمی خواهم ب��اور کنم که دکتر 
س��یدعباس صالحی، وزی��ر دین مدار و 
آداب دان مملکتم در 40 سالگی انقالب 
اس��المی، پای بزم مطربانه نشسته اند و 

برای خواننده زن، کف زده اند.
البد ب��رای اینکه بگویی��م از پس 
بی قی��دی 40  و  بس��اط فس��ق  زدن 
سال گذش��ته و این روزها مردم عزیز 
کشورمان برای سالگرد پیروزی نهضت 
اسالمی آماده می شوند، نیازی به نشان 
دادن تقویم و ی��ادآوری تاریخ نداریم. 
ام��ا گفتن این حرف ه��ا در یک جمع 
هنری، حت��ی اگر از س��ر رفع تکلیف 
و برای گرفتن ژس��ت مدی��ر همراه با 

انقالب باشد، جالب نیست.
کاری به ابراهیم داروغه زاده، دبیر 
جشنواره که متن پیش نوشتی را آماده 
کرده بود تا با به کارگیری واژگانی نظیر 
انقالب، امام، رهبری، ش��هدا و ... البد 
دین خ��ود را به امام و انقالب ادا کند، 
ندارم. باالخره یک نفر هس��ت که به او 
بگوید چون محل برگزاری افتتاحیه در 
منطقه 15 تهران اس��ت و این منطقه، 
رتبه س��وم تقدیم ش��هدا به انقالب را 
دارد، از کوچه های��ی بگو که هر یک به 
نام ش��هیدی مزین شده است. خدا به 

ایشان خیر دنیا و آخرت را عطا کند.
کاری هم ب��ه نمایش دادن کلیپی 
درباره حضرت زهرا)س( در پایان مراسم 
که همه در حال ت��رك برنامه بوده اند، 
ن��دارم. برنامه را با یاد ام��ام و انقالب و 
شهدا شروع می کنیم و با مصیبت تمام. 
از فرمایش های خانم معتمدآریا هم که 
با اکراه به این جشن آمده اند، می گذرم. 
ب��ه بقی��ه بزرگ��واران هم ک��ه در حال 
شخصی س��ازی یک جشن هستند و به 
تعریف و تعارف سرگرم اند، کاری ندارم. 
به س��خنان آق��ای گنج��وی، تدوینگر 
محترم س��ینما هم که اساس��اً فراتر از 
انقالب اسالمی، اصل و اساس اسالم را 

مورد نوازش قرار می دهند و می گویند: 
»شما راویان 1400 ساله چه می کنید 
که مردم هن��وز تران��ه »ای ایران« مرا 
گوش می دهند، ولی نتوانستید تغییری 
ایج��اد کنید؟« باز کاری ن��دارم، اما آیا 
آق��ای صالحی ک��ه وزی��ر درس خوانده 
حوزه هستند و همه او را جزو متشرعان 
دین م��دار و آداب دان می شناس��ند، در 
مراس��می که بزم مطربانه ب��رای زنان 
فراهم کرده است، حضور داشته اند؟ من 

که باور نمی کنم!

آیا وزیر ارش��اد ب��ا زنان جلفی که 
بعض��ا با چ��ادر، اما با حج��اب عجیب 
روی صحنه ایستاده اند و در همخوانی، 
زن  تک خ��وان  ی��ک  ب��ه  را  می��دان 
می سپارند، چشم در چشم شده است؟ 
آیا او روی صندلی سرخ خود همچنان 
نشس��ته و مجلس گناه را ترك نکرده 

است؟ من که باور نمی کنم!
سی و هفتمین فجر سینمای ایران 
را در 40 سالگی انقالب اسالمی، خوب 

آغاز کردید!  فارس

امام علی علیه السالم:
 بر زبان مؤمن نوری )الهی( است و درخشان

و بر زبان منافق شیطانی است که سخن می گوید.
شرح نهج البالغه )ابن  أبی  الحدید( ج 20، ص 280، ح 218

 افتتاحیه جشنواره فیلم فجر 
سنخیتی با آرمان های انقالب در عرصه فرهنگ نداشت

افتتاحیه  بنیاد فرهنگی روایت فتح در واکنش به تک خوانی زن در 
جشنواره فیلم فجر با صدور بیانیه ای نوشت: حتی باور این تابوشکنی از 
است.  سخت  ما  برای  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  ارگان  رسمی ترین  سوی 
آنچه در افتتاحیه رخ داد، هیچ سنخیتی با آرمان های متعالی و واالی انقالب 

در عرصه فرهنگ و هنر نداشته و ندارد.
در بیانیه بنیاد فرهنگی روایت فتح در اعتراض به این موضوع آمده 
است: با کمال تاسف و تعجب، آنچه که در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر رخ داد هیچ سنخیتی با آرمان های متعالی و واالی انقالب 
از  که  زن  تکخوانی  و  ندارد  و  نداشته  هنر  و  فرهنگ  عرصه  در  اسالمی 
محرمات قطعی است، آن هم در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر 
رجال سیاسی فرهنگی، قطعاً محکوم و اقدامی سخیف و گامی در راستای 

پروژه های ایادی و مزدوران جیره خوار غرب در حوزه فرهنگ و هنر است.
این  باور  برای ما سخت است حتی  بیانیه آمده است:  این  ادامه  در 
تابوشکنی از سوی رسمی ترین ارگان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، در 
حالی که قریب به اتفاق مراجع عظام تکخوانی زنان را یا حرام دانسته اند 
سیاست های  با  همسو  برخی  اگر  نیست  تعجب  جای  نمی دانند.  جایز  یا 
نظام  هویت  که  حدودی  باشند؛  الهی  حدود  شکستن  درپی  اربابانشان 
اسالمی برپایه آن استوار است. جای تعجب آنجاست که وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی همراه و همگام با روشنفکرانی باشد که مفاهیمی همچون 

حیا، عفت و ارزش های الهی برایشان معنایی ندارد.
بنیاد فرهنگی روایت فتح به عنوان میراث ماندگار و جاویدان سید 
تأکید  بیانیه خود  ادامه  آوینی در  شهیدان اهل قلم شهید سیدمرتضی 
آرمان های  به  متعهد  هنرمندان  از  جمعی  نمایندگی  به  که  است  کرده 
نسبت  را  خود  شدید  اعتراض  مراتب  ایران،  اسالمی  انقالب  فرهنگی 
از  عنوان سمبلی  به  بود  قرار  که  فیلم فجر  آغازین جشنواره  به مراسم 

جشن های فجر پیروزی انقالب اسالمی برگزار شود، اعالم می دارد.
در پایان بیانیه بنیاد روایت فتح تصریح شده است: این بنیاد ضمن 
محکومیت این اقدام سخیف و مبتذل بر تبعیت محض از فرامین مقام عظمای 
والیت حضرت امام خامنه ای خصوصاً در عرصه فرهنگ و هنر تاکید می کند و 
تعالی و پیشرفت ایران عزیز را جز در قالب احکام نورانی دین مبین اسالم 
میسر نمی داند و هیهات که اگر فرزندان انقالب و منتظران ظهور دولت حق 

در انجام این وظیفه خطیر و مهم لغزشی کنند و پایشان بلرزد.

نمای نزدیک

ت اول
نوب فراخوان به منظور برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى

آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى پروژه ساماندهى و 
بهسازى رودخانه ها و انهار شهرستان انزلى

وزارت نيرو
شركت مديريت منابع آب ايران 

 شركت سهامى آب منطقه اى گيالن

شرکت سهامي آب منطقه اي گيالن

شركت سهامى آب منطقه اى گيالن در نظر  دارد  فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى پروژه ساماندهى و بهسازى رودخانه ها و انهار شهرستان انزلى را از طريق سامانه 
 تداركات الكترونيكى  دولت  به شماره  فراخوان 200971076000028  برگزار نمايد . كليه مراحل برگزارى فراخوان مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت
 (ستاديران) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران  در صورت  عدم عضويت قبلى در  سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دريافت گواهى  
امضاى الكترونيكى را جهت شركت  در مناقصه محقق سازند. به پيشنهادهاى  واصله  خارج از سامانه تداركات الكترونيكى دولت  و همچنين به پيشنهادهايى كه بعد از مهلت 

مقرر واصل شوند ترتيب اثر داده  نخواهد شد.
1- نام و نشانى  دستگاه  مناقصه گزار : شركت  سهامى آب  منطقه اى  گيالن- رشت  بلوار امام  خمينى ، تلفن 9- 33669021- 013

2- نام و نشانى  دستگاه نظارت : مهندسين مشاور سيال سازه كادوس.  
3- موضوع  مناقصه : ساماندهى و بهسازى رودخانه ها و انهار شهرستان انزلى 

4- مبلغ برآورد اوليه پروژه : 4,248,494,348 ريال ( چهار ميليارد و دويست و چهل و هشت ميليون و چهارصد و نود و چهار هزار و سيصد و چهل و هشت ريال ) بر اساس 
فهرست بهاء آبيارى و زهكشى سال 1397 . 

5- مدت انجام كار : 2 ماه 
6- مبلغ خريد اسناد : 500,000 ريال (پانصد هزار ريال )

7- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 213,000,000 ريال (دويست و سيزده ميليون ريال ) بصورت ضمانتنامه بانكى 
8- جهت اعمال بخشنامه شماره 94/158764 مورخ 1394/07/13 اهميت مناقصه متوسط در نظر گرفته ميشود.

9- حداقل شرايط پيمانكاران و شركتها : 
9-1- داشتن حداقل رتبه 5 در رشته آب از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و همچنين ظرفيت كارى آزاد. 

9-2- داشتن تجربه و سوابق انجام خدمات مشابه – حداقل يك كار مشابه در پنج سال اخير و ارائه رضايت نامه حسن انجام كار براى همان كار الزامى است.
9-3- ارائه گزارش مالى حسابرسى شده 3 سال اخير شركت 

10- تاريخ ، مهلت، محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان واجد شرايط ذكر شده مى توانند پس از پرداخت مبلغ 500000 ريال به شماره حساب معرفى شده در سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت به آدرس http://setadiran.ir و با داشتن رسيد پرداخت مبلغ خريد اسناد از روز شنبه مورخ 97/11/13 تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 

97/11/17 ، اسناد مناقصه را از سامانه فوق الذكر دريافت نمايند.
11- شايان ذكر است كه پرداخت ها به صورت اوراق مشاركت ، اسناد خزانه و ... مى باشد.

12- حداقل نصاب مشاركت كنندگان در مناقصه مزبور، يك نفر مى باشد.
13- تاريخ، مهلت، محل تحويل و تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه: مناقصه گران مى بايست اسناد مناقصه را تكميل و ضمن بارگذارى كليه اسناد در سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت در مهلت مقرر نسبت به ارسال پاكت الك و مهر شده الف (اصل ضمانتنامه بانكى) تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/11/27 به دبيرخانه حراست شركت 

سهامى آب منطقه اى گيالن واقع در رشت- بلوار امام خمينى – شركت سهامى آب منطقه اى گيالن تحويل و رسيد دريافت دارند.
ضمنا پيشنهادهاى واصله ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 97/11/28 بازگشايى ميگردد. 

14- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : تلفن مركز راهبردى و پشتيبانى 41934-021 مى باشد. 
15- مدت اعتبار پيشنهادات : شش ماه از تاريخ تحويل پاكات ميباشد.

16- هزينه چاپ آگهى روزنامه بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
همچنين اطالعات مناقصه فوق الذكر از طريق سايت پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات و سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس هاى http://iets.mporg.ir و 

http://setadiran.ir قابل دسترسى ميباشد. 

اطـالعـيـه

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهردارى يزد 

طرحهاى  اجراى  منظور  به  دارد  نظر  در  يزد  شهردارى 

عمرانى خود از جمله مسير ـ  فضاى سبز و پاركينگ و... 

در محدوده كتابخانه مركزى يزد واقع در بلوار بسيج طبق 

نقشه 1/2000 پيوست نسبت به تملك  امالك واقع در طرح، 

 طبق قانون نحوه خريد و تملك اراضى و امالك براى اجراى

برنامه هاى عمومى مصوب 58/11/17 و قانون نحوه تقويم ابنيه 

امالك و اراضى مورد نياز شهرداريها مصوب 1370/07/28 

اقدام نمايد.

 لذا بدينوسيله به اطالع كليه مالكين و صاحبان حقوق 

اعم از حقيقى و حقوقى و موروثى مى رساند ظرف مدت يك 

ماه از تاريخ نشر اين آگهى با در دست داشتن اصل  مدارك 

مالكيت و هويتى خود به اداره امالك شهردارى يزد (واقع در 

ساختمان مركزى) مراجعه تا اقدامات قانونى صورت پذيرد. 

بديهى است  پس از پايان مهلت مذكور و در صورت عدم 

مراجعه از سوى مالكين و همچنين به جهت ضرورت اجراى 

طرح هاى مورد اشاره، شهردارى رأساً برابر مقرارت اقدامات 

قانونى الزم انجام خواهد شد.

دادستان تهران مطرح کرد

 جزئیات عفو گسترده
به مناسبت چهل سالگی انقالب

وش درستی نیست سیاه جلوه دادن مسائل کشور، ر

 آقای وزیر ارشاد! 
شما در افتتاحیه فیلم فجر تشریف داشتید؟

 کتاب ناگفته های زندگی »شهید حججی« 
به مرز ۲۰ هزار نسخه رسید

چاپ هفتم و هشتم کتاب »سربلند« که  م�هربان روایت��ی از زندگ��ی ش��هید مدافع حرم ی�ار 
محسن حججی اس��ت به زودی با طراحی جدید جلد توسط 

انتشارات شهید کاظمی روانه بازار نشر می شود.
این کتاب حاوی اس��ناد، تصاویر و دلنوشته های 
شهید مدافع حرم محس��ن حججی است که به قلم 
محمدعلی جعفری نوش��ته و از زاویه دی��د خانواده، 
دوستان و همرزمان شهید روایت می شود و انتشارات 
شهید کاظمی در نظر دارد »سربلند« را در چاپ هفتم 

و هشتم با تیراژ 20 هزار جلد به مخاطبان ارائه کند.
این انتش��ارات همچنین مسابقه بزرگ »شهید 

حججی« را با محوریت این کتاب از تاریخ 20 

شهریور الی 10 دی ماه 97 برگزار کرده بود که به تازگی مهلت 
شرکت در این مسابقه تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید شده 
است و عالقه مندان می توانند با تهیه کتاب از فروشگاه های سراسر 
کش��ور و یا ارسال نام کتاب به شماره پیامک 3000141441 و 
همچنین مراجعه ب��ه س��ایت yon.ir/sarbolaand و خرید 

اینترنتی کتاب در مسابقه شرکت کنند.
همچنین جوایز این مس��ابقه اعزام 5 نف��ر از برگزیدگان 
به س��فر زیارتی سوریه اعالم ش��ده بود که انتشارات 
ش��هید کاظمی از افزایش جوایز مسابقه کتابخوانی 
»ش��هید حججی« خبر داده است و به قید قرعه 8 
نف��ر از برگزیدگان را به س��فر عتبات عالیات اعزام 
خواه��د کرد. نحوه ارس��ال آثار اینگونه اس��ت که 
ش��رکت کنندگان می توانند پاس��خ ها و کد سریال 
کتاب را به س��امانه پیامکی 3000141441 ارسال 
کرده و یا آثار خود را در پیام رسان ها به شماره 

09198769805 ارسال کنند.


