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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

اصفهانیزد رشت قم مشهد تهران 
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شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 98/198/ش- 1398/04/17  شوراي اسالمی شهر ، اجراي کلیه امورات مربوط به خدمات 
شهري را از طریق مناقصه عمومی به شرکت هاي واجد صالحیت و مورد تأیید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدت  یکسال شمسی طبق شرایط ذیل 

واگذار نماید. 

1-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه که در جدول قید شده باید توسط شرکت کنندگان به شماره حساب 3100000883006 بنام شهرداري پارس آباد مغان نزد 
بانک ملی مرکزي واریز و شرکت کنندگان مى بایست بعد از تکمیل مشخصات و ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه ستاد www.setad iran.ir  ، سپرده 
و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت (الف) اسناد مناقصه ، صالحیت کاري و آخرین تغییرات و اساسنامه شرکت خود را براساس شرایط فوق در 
پاکت (ب) و پیشنهاد قیمت را در پاکت (ج) و هر سه پاکت را به صورت الك شده و ممهور داخل یک پاکت بزرگ قرارداد و به حراست شهردارى تحویل 

داده و رسید دریافت دارند.
2- هزینه چاپ و نشرآگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

3- در صورتیکه برندگان اّول و دّوم مناقصه با حق تقّدم حاضر به عقد قرارداد نباشد سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4- شرکت هایی میتوانند در این مناقصه شرکت نمایند که داراي گواهینامه صالحیت شرکت هاي خدماتی از اداره کار تعاون و امور اجتماعی و همچنین 

گواهینامه ایمنی کار باشند.
5- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش، ناقص، فاقد سپرده و یا اینکه خارج از موعد مقرر تحویل داده شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

6- تمدید قرارداد منوط به رضایت شهرداري از عملکرد پیمانکار و پس از اخذ مجوز از شوراي شهر امکانپذیر است.
7- از برنده مناقصه 10 درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد ضمانت نامه بانکی اخذ خواهد شد.

8- مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه: از مورخه  1397/04/20 تا آخر وقت اداري مورخه 1397/04/25 .
9- مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد:  از  مورخه  1397/04/22 تا آخر وقت اداري مورخه 1397/04/31.

10- بازگشایی و بررسی پیشنهادات: مورخه  1397/05/01 در دفتر شهردارساعت 16/30 بعد از ظهر.
11- نحوه تهیه و خرید اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت و کسب اطالعات و نحوه اطالع رسانی صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)
  www.setad iran.ir  امکانپذیر است. شماره تلفن جهت دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) 021-41934                                                                                                                                                                                     

      نوبت اول: 1397/04/20  - نوبت دوم : 1397/04/22 

اجتم�اععظی�مدخترانانقالببهمناس�بتگرامیداش�تهفته
عفافوحجابباحضورپرش�وردخت�رانوزنانمحجبهتهرانی
برگزارش�دتازنانودختراناينمرزوبومبارديگربهدش�منان
نشاندهندكههرگزازراهانقالبوآرمانهايشانفاصلهنخواهند
گرفت.اجتماععظیمدخترانانقالببهمناس�بتگرامیداش�ت
هفت�هعف�افوحجابباس�ردادنلبیکيازه�را)س(،لبیکيا
حس�ین)ع(باحضورپرش�وردخترانوزنانمحجبهتهرانیوبا
تقديرازخانوادههایش�هیدانكاوه،زينالدين،شاهرخضرغام،
باكری،حیدرجنتی،مجیدقربانخانی،نورخداموس�وی،ش�هید
جاويداالثرحاجاحمدمتوس�لیان،ش�هدایمدافعحرمخلیلی،
علیاكبرش�یرودیودخترمجاهدهمرحومهمرضیهطاهرهدباغ

برگزارشد.

 جایگاه مادران انقالب را با صالبت خود حفظ کنید
رضوانه دب��اغ دختر مجاهده مرحومه مرضي��ه دباغ تفکر و كالم 
دختران انقالب را نش��ان ش��خصيت آنان دانس��ت و گفت: تمام 
رفتارهای ما در اين مراس��م از س��وی دشمن رصد می شود، پس 
بايد مراقب ش��عار و عکس العمل های خود باشيم. وی از دختران 
درخواس��ت كرد جايگاه مادران انقالب را با صالبت خود محفوظ 

نگه دارند.
امير وصالی كس��ی كه پيش از انقالب اسالمی در جريان اعتراض 
به وضعيت بد پوشش و حجاب از سوی نيروهای ساواك دستگير 
و ش��کنجه شده بود نيز لحظاتی پشت تريبون رفت و از دختران 
انقالب خواست تا مدافع حجابی باشند كه با مبارزات بسياری به 

جايگاه خود بازگشته است.

 حضور پرشور مدافعان حیا
در ادامه اين مراس��م دختران انقالب با وجود گرمای بسيار زياد 
هوای س��الن به سخنان حجت االس��الم احمد پناهيان گوش فرا 
دادند.حجت االس��الم پناهيان در ابتدای س��خنرانی اش به آيات 
مباركه سوره احزاب كه به جايگاه مجاهدين اشاره دارد، پرداخت 
و گف��ت: زن��ی پس از تأمل بر روی آيات اين س��وره نزد حضرت 
رس��ول اكرم)ص( رفته و از ايشان پرسيد »چرا تمامی مقامات و 
مدارج معنوی كه در قرآن به آن اش��اره شده شکلی مردانه دارد، 

پس روزی زنان جامعه اسالمی چه می شود؟«.
وی ادامه داد: خداوند متعال جبرئيل را به س��وی پيامبر بزرگوار 
نازل كرد و به ايش��ان فرمود »به اين زن بگو در ايمان، اس��الم، 

صبر و مقاومت در مقابل طاغوت، روزه داری 
و نم��از و عبادت هيچ تماي��زی ميان زن و 
مرد نيست؛ و خداوند هيچ تفاوتی ميان زن 
و م��رد برای حض��ور در عرصه های جهادی 

قرار نداده است«.
حجت االس��الم پناهيان خاطرنش��ان كرد: 
زن مس��لمان ش��يعه در ميدان مب��ارزه با 
تأس��ی از م��ادرش حضرت فاطم��ه )س(، 
برای رس��يدن به عالی تري��ن مقامات پا به 
عرصه اجتم��اع می گذارد. وی با بيان اينکه 
زنان آزاده همچون پژواك قدرت اس��الم از 
س��وی حضرت زهرا )س( هس��تند، اظهار 
داش��ت: يکی از القاب حض��رت زهرا)س(، 
منصوره است و درواقع خداوند اگر بخواهد 
در جه��ان كس��ی را در راه مجاهدت ياری 
رساند، از طريق بانوی دو عالم و با اين رمز 

ياری می كند.
حجت االسالم پناهيان با اشاره به قرار گيری 
روز عفاف و حج��اب در دهه كرامت خاطر 
نش��ان كرد: كرام��ت تنها ب��ه معنای لطف 
ب��ه نيازمن��دان نيس��ت؛ ك��رم و كرامت به 
معنای بزرگداشت، مقام انسانی هم هست. 
وی اب��راز داش��ت: ام��روز دلقك مآبانی در 
خيابان های كشور به دستور مزدوری با اخذ 
مبالغی ناچيز به س��احت عف��اف و حجاب 
حمل��ه می كنند و حري��م اخالقی جامعه را 
به مخاط��ره انداخته اند و بايد ش��ديدترين 

برخوردها با آنها صورت گيرد.
س��خنران اصل��ی اجتماع دخت��ران انقالب 
ب��ا انتقاد از تصميم بر محدودس��ازی قانون 
عفاف و حجاب از س��وی برخی افراد در قوه 
مقننه و مجريه، گفت: دش��منان ما متوجه 
ش��ده اند برای ضربه زدن به نظام جمهوری 
اس��المی بايد از راه تغيير فرهنگ و ضعيف 
ك��ردن حج��اب وارد ش��وند.وی ادامه داد: 
اي��ن اجتم��اع و اجتماعات نظي��ر اين، بابد 

متذكر ش��ود كه با حفظ حريم حجاب و عفاف و صيانت 
از خانواده می توان مهد پ��رورش مجاهدين آخرالزمان و 
فرهيختگان را نگه داش��ت. حجاب در جمهوری اسالمی 
مسأله ملی و امنيتی است حجت االسالم پناهيان، حجاب 
را در جامعه ايرانی، مس��أله ملی و امنيتی خواند و گفت: 
ق��وه مقننه، قضائي��ه و دولت موظف ب��ه حفظ و اجرای 
قانون حجاب هس��تند و بايد مخالفان را رسوا و به مردم 

معرفی كنند.
وی با اش��اره به واقعه س��ال 1314 شمس��ی در مسجد 
گوهرشاد، ابراز داشت: زنانی كه الگويشان حضرت فاطمه 
زه��را)س( بود به خاطر حفظ حري��م حجاب به خاك و 
خون كش��يده ش��دند. در انتهای اين برنام��ه زين الدين 
موسوی، روحانی جوانی كه به خاطر امر به معروف مورد 
هجمه دشمنان انقالب قرار گرفته بود  از دختران انقالب 
درخواس��ت كرد برای مبارزه با مفاس��د جامعه اس��المی 

پيشقدم شوند.

نمایندگان مجلس پاسدار حجاب و عفاف جامعه 
باشند

مش��اور ام��ور بان��وان در س��ازمان اوقاف و ام��ور خيريه 
كش��ور گفت: م��ا از نمايندگان مجلس ب��ه عنوان طاليه 
داران قانون در كش��ور انتظار داريم كه پاسدار ارزش های 
خانواده باش��ند كه بخش مهمی از آن به مسأله حجاب و 

عفاف مربوط است.
در همي��ن حال معصومه فرزانه مش��اور ام��ور بانوان در 
س��ازمان اوق��اف و امور خيري��ه كش��ور، در گفت وگو با 
خبرن��گار فارس درباره اهميت حجاب و عفاف، گفت: در 
كشور ما پس از انقالب اسالمی رويش های زيادی درباره 
حج��اب و عفاف صورت گرفت و بس��ياری درباره حجاب 
و عف��اف به رهنمودهای امام راحل و رهبر معظم انقالب 
اقتدا كردند.وی افزود: متاسفانه با هجمه فرهنگی دشمن 
برخی از افراد نسبت مساله حجاب و عفاف دچار سستی 
ش��دند كه برای مقابله با آن نياز به يك  وحدت، همدلی 

و هماهنگی بين مسئوالن است.
مش��اور امور بانوان س��ازمان اوقاف و امور خيريه با بيان 
اينک��ه ام��روز بس��ياری از خانواده ها نگران هس��تند كه 

فرزندان آنها گرفتار آس��يب و چالش های بی حجابی و بدحجابی 
شود، عنوان كرد: متاس��فانه ما مسئوالن  در فرهنگ سازی برای 
حجاب و عفاف به خوبی عمل نکرديم. فرزانه با بيان اينکه امروز 
بيش��تر كس��انی كه درگي��ر بی حجابی و بدحجابی هس��تند فقر 
فرهنگ��ی دارند، ابراز كرد: امر به معروف و نهی از منکر دس��تور 
اس��الم اس��ت، همانگونه كه مس��لمانان احکام نماز و روزه را ياد 
گرفته و طبق آن عمل می كنند بايد ش��يوه امر به معروف و نهی 
از منکر را هم ياد بگيرند و روی آن كار كنند كه جامعه اسالمی 

در همه ابعاد مزين به احکام اسالمی شود.
وی ب��ا بيان اينکه امروز پدي��ده مد و مدگرايی افزون بر فرهنگ، 
اقتص��اد خانواده ها را دچار مش��کل كرده اس��ت، گفت: دش��من 
هدفمن��د بی پروايی و بی بندوب��اری را در بين خانواده ها و جامعه 
تس��ری می دهد كه چالش ايجاد كند، در اين بين برخی  اش��رار 
جاهل نيز مزدور آنها ش��دند كه عفت و حيای زن ايرانی را از او 

بگيرند.
مش��اور امور بانوان س��ازمان اوقاف و امور خيريه ب��ا بيان اينکه 
ما بايد از روح ش��هدای گوهرش��اد مدد گرفت��ه احکام حجاب و 
عفاف را تبين و تش��ريح كنيم، گفت: مس��ائل فرهنگی حجاب از 
مهمترين دس��تاوردهای نظام جمهوری اسالمی است كه جايگاه 
باالی زنان را نش��ان داد، همانگونه كه اعتياد خانمان س��وز است 
بی عفت��ی، بی حيايی و بی حجابی هم نوعی ناهنجاری اس��ت كه 
اگر با آن مقابله نش��ود بسياری از خانواده ها را در معرض تهديد 
ج��دی قرار می دهد. فرزانه درباره علت مخالفت چند نفر محدود 
از نماين��دگان مجلس با امر به مع��روف و نهی از منکر در زمينه 
عفاف و حجاب و گش��ت ارش��اد، گفت: درب��اره حجاب و عفاف 
اقدامات سلبی و ايجابی هر دو نياز است، ما از نمايندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی به عنوان طاليه داران قانون در كش��ور انتظار 
داريم كه پاسدار ارزش های خانواده باشند كه بخش مهمی از آن 
به مس��اله حجاب و عفاف مربوط است زيرا امروز حجاب و عفاف 
در بخش مهمی از جامعه نخبگانی ما نهادينه ش��ده اس��ت. وی 
در پايان خاطرنش��ان كرد: امن كردن فضای كشور برای اشرار به 
صالح نظام نيست اين انتظار را از مسئوالن داريم كه در ابتدا به 
فکر آرامش و فضای اخالقی و انسانی كشور باشند، كرامت زن در 
اين اس��ت كه هويت اصلی خود را بشناسد و مسئولی كه بر عليه 
ام��ر به معروف و نهی از منکر صحبت می كند فضا را برای تاخت 

فارس و تاز دشمنان آماده می كند. 

اجتماع عظیم دختران انقالب به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در ورزشگاه شیرودی برگزار شد

تجدید �پیمان با مادران انقالب


