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تعلل در برخورد با فساد خودش فساد انگیز است
یحی��ی کمالی پ��ور نایب رییس کمیس��یون حقوقی و قضایی مجل��س با تاکید 
ب��ر ل��زوم برخورد با تمامی مظاهر فس��اد عنوان کرد: تعلل در برخورد با فس��اد 
خودش فس��ادانگیز اس��ت. یحیی کمالی پور در خصوص اینکه آیا عیان کردن 
فس��ادهای اخالقی و اقتصادی در شرایط فعلی کش��ور خیرخواهانه بوده یا خیر 

و این افش��اگری ها در این باره چه تاثیری بر افکار عمومی دارد؟ گفت: قطعا باید 
با فس��اد با جدیت برخورد شود چرا که این برخوردها باعث دلگرمی مردم می شود. 

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: 
قوه قضاییه باید  با تمام مظاهر فس��اد در تمام جایگاه ها برخورد کند، طبیعی اس��ت که 
فساد در هرجایی ریشه کند مانند یک غده سرطانی نهایتا این آلودگی را تسری می دهد، 
هر گونه تعلل در برخورد با فس��اد خودش فس��اد انگیز است و می تواند عواقب منفی را 

در پی داشته باشد.  ایسنا

سازش و تسلیم راه به جایی نمی برد
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی گفت: هرگونه سازش 
و تسلیم در مقابل زورگویانی چون آمریکا، راه به جایی نمی برد و ما باید راهبرد 

مقاومت فعال را ادامه دهیم.
محمدعلی پورمختار ، با اش��اره به اینکه رویکرد س��ازش با غرب توس��ط دولت 

به هیچ وجه کارآمد نبوده و نتوانس��ته طرف های مقابل ما در برجام را به مس��یر 
تعهداتش��ان بازگرداند، گفت: دولتمردان در توجیه اصرارشان برای مذاکره می گویند 

که این اقدام برای حفظ امنیت و وحدت کش��ور ضروری است در حالی که هدف طرف 
مقابل از مذاکره با ایران، رس��یدن به اهداف خودشان و نابودی جمهوری اسالمی است. 
پورمختار تأکید کرد: س��ازش و تس��لیم در مقابل زورگویانی چون آمریکا، نه تنها راه به 
جایی نمی برد بلکه برای ما خس��ارت ها و هزینه های زیادی در پی خواهد داشت و نباید 

به سمت چنین مسیرهای غلطی حرکت کنیم.  فارس

از سخنان روحانی تعجب کردم
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس گفت: در ش��رایط فعلی باید مقاومت 
و ایس��تادگی کنیم چراکه با س��ازش و مذاکره نه تنها به جایی نمی رسیم، بلکه 

متحمل هزینه سنگینی هم خواهیم شد.
حجت االسالم احمد سالک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رویکرد کنار آمدن 

با غرب توسط دولت روحانی به بهانه تعامل سازنده با جهان چقدر توانسته طرف 
های مقابل ما در برجام را به مس��یر تعهداتش��ان بازگرداند، گفت: قطعا این رویکرد 

راه ب��ه جای��ی نخواهد برد و به همین دلیل ما گام س��وم کاهش تعهدات برجامی را هم 
برداش��تیم که مسئله بسیار مهمی اس��ت و باید به این رویه ادامه دهیم. وی با انتقاد از 
اظه��ارات اخی��ر رئیس جمهور مبنی ب��ر لزوم مذاکره با هر مق��ام غربی و حضور در هر 
اجالسی، افزود: با وجود تجربه تلخ برجام تعجب می کنم که چرا هنوز برخی افراد دم از 

مذاکره و سازش می زنند!  مهر 

عبرت های عاشورا
بحثی درباره ماجرای عاش��ورا ع��رض میکنم. اگرچه 
در این زمینه، بس��یار س��خن گفته ش��ده اس��ت و ما 
هم عرایضی کرده ای��م؛ اما هرچه اطراف و جوانب این 
حادثه عظیم و مؤثّر و جاودانه بررس��ی میش��ود، ابعاد 
تازه تر و روش��نگریهای بیش��تری از آن حادثه آشکار 

میشود و نوری بر زندگی ما می تاباند.
بحث درباره ی عبرتهای عاشوراست که چند سال قبل 
از این، ما این مس��أله را مطرح کردیم که عاشورا غیر 
از درس��ها، عبرتهایی هم دارد. بحث عبرتهای عاشورا 
مخصوص زمانی اس��ت که اس��الم حاکمیت داش��ته 
باش��د. حداقل این اس��ت که بگوییم عمده این بحث، 
مخصوص به این زمان اس��ت؛ یعنی زمان ما و کش��ور 

ما، که عبرت بگیریم.
ام��ام خمینِی عزیز بزرگ م��ا، افتخار بزرگش این بود 
که یک اّمت بتواند عامل به س��خن آن پیامبر باش��د. 
شخصیت انس��انهای غیر پیامبر و غیر معصوم، مگر با 
آن شخصیت عظیم قابل مقایسه است؟ او، آن جامعه 
را ب��ه وجود آورد و آن س��رانجام دنبالش آمد. آیا هر 
جامعه اس��المی، همی��ن عاقب��ت را دارد؟ اگر عبرت 
بگیرن��د، نه؛ اگر عبرت نگیرند، بله. عبرتهای عاش��ورا 

این جاست.
این ملت تا امروز هم که تقریباً بیست سال از انقالبش 
گذش��ته اس��ت، قرص و محکم در این راه ایس��تاده و 
رفته اس��ت. اما اگر دّقت نکنید، اگر مواظب نباش��یم، 
اگ��ر خودمان را آن چنان که باید و ش��اید، در این راه 
نگه نداریم، ممکن اس��ت آن سرنوش��ت پیش بیاید. 

عبرت عاشورا، این جاست.

بیانات در خطبه  های نمازجمعه
18 اردیبهشت 1377

مخاطب شمایید

هشدار سیدحسن نصراهلل 
به صهیونیست ها

حسین امیرعبدالهیان مدیرکل امور بین الملل مجلس 
شورای اس��المی در صفحه شخصی خود در توییتر از 
هش��دار صریح سیدحس��ن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 
لبنان نسبت به هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی خبر 
داد. مدیرکل امور بین الملل مجلس ش��ورای اسالمی 

در این باره نوشت:
سرنگونی پهپاد صهیونیست ها در آسمان لبنان ... در 
س��فر اخیری که به بیروت داش��تم در دیدارم با آقای 
سیدحسن نصراهلل، از دبیرکل حزب اهلل لبنان شنیدم 
که حزب اهلل به کوچکترین تجاوز اس��راییل غاصب به 
لبنان پاسخ مناسب و پشیمان کننده خواهد داد ... تل 

آویو با آتش بازی کند در آن خواهد سوخت«.

سیاست مجازی

گزارش

رهب��ر انقالب در تاریخ ۱۹ خرداد ماه س��ال ۷۴ 
در خطبه ه��ای نم��از جمعه به تحلی��ل علل و 
انگیزه های قیام امام حسین علیه السالم پرداخته 
اند. موضوعی که در این سال ها در برخی محافل 
فکری و روشنفکری دینی همچنان محل بحث و 

گفت وگو است.
تحلیل چرای��ی رخداد عاش��ورا در طول هزار و 
اندی س��ال که از آن می گذرد همواره در کانون 
مباحث فکری مس��لمانان بوده اس��ت. برخی از 
ای��ن تحلیل ها از زاویه عرفان��ی و باطنی به آن 
پرداخته اند و ش��هادت را تنه��ا راه آگاهانه امام 
برای حفظ اس��الم دانسته اند. برخی دیگر آن را 
از منظر  سیاس��ی  و اجتماعی نگریسته اند. در 
حوزه دوم نیز  بحث های زیادی در گرفته است 
ک��ه آیا امام حس��ین )ع( قیام ک��رد تا حکومت 
تشکیل دهد؟ آیا امام حسین )ع( خود را موظف 
به این کار می دانس��ت؟ یا صرفا به دنبال امر به 
مع��روف و نه��ی از منکر بود و در پی به دس��ت 

گرفتن حکومت نبود.
با وجود تن��وع آرا در این زمینه ه��ا، هدف امام 
حس��ین )ع( در آن ها هم��واره در قالب یکی از 
دو قطب تش��کیل حکومت یا شهادت آگاهانه و 
خودخواس��ته دسته بندی ش��ده است. اما رهبر 
انقالب در تحلیل بدیعی که بیش از دو دهه قبل 
ارای��ه کرده اند ماجرا را ب��ه گونه دیگری روایت 
کرده اند. از نظر ایش��ان »هدف اصلی«  قیام نه 

تشکیل حکومت بود نه شهادت:
»  ... ی��ک درس اصل��ي در حرک��ت و قیام امام 
حس��ین علیه الس��الم وجود دارد که من امروز 

سعي خواهم کرد آن را به شما عرض کنم... .
 به امام حس��ین علیه الس��الم مي گفتند: شما 
در مدین��ه و مکه، محتّرمید  و در یمن، آن همه 
شیعه هست. به گوشه اي بروید که با یزید کاري 
نداش��ته باشید، یزید هم با ش��ما کاري نداشته 
باش��د! این همه مرید، این همه شیعیان؛ زندگي 
کنی��د، عبادت و تبلیغ کنی��د! چرا قیام کردید؟ 

قضیه چیست؟
این، آن س��ؤاِل اصلی است. این، آن درِس اصلی 
اس��ت. نمی گوییم کس��ي این مطل��ب را نگفته 
اس��ت؛ چرا، انصافاً در این زمینه، خیلي هم کار 
و ت��الش کردند، حرف هم زی��اد زدند. حال این 
مطلب��ي را هم که ما ام��روز عرض مي کنیم، به 
نظ��ر خودمان یک برداش��ت و دید ت��ازه اي در 
این قضیه است. دوست دارند چنین  بگویند که 
حضرت خواست حکومت فاسد یزید را کنار بزند 
و خود یک حکومت، تش��کیل ده��د. این هدِف 
قیام ابي عبداهلل علیه الّس��الم ب��ود. این حرف، 
نیمه درس��ت اس��ت؛ نمي گویم غلط است. اگر 
مقص��ود از این حرف، این اس��ت که آن بزرگوار 
براي تش��کیل حکومت قیام کرد؛ به این نحو که 
اگر ببیند نمي شود انسان به نتیجه برسد، بگوید 

نشد دیگر، برگردیم؛ این غلط است.
بله؛ کسي که به قصد حکومت، حرکت مي کند، 
تا آن جا پیش مي رود که ببیند این کار، شدني 
اس��ت. تا دید احتمال شدِن این کار، یا احتمال 
عقالی��ي وجود ندارد، وظیفه اش این اس��ت که 
برگردد. اگر هدف، تشکیل حکومت است، تا آن 
جا جایز اس��ت انسان برود که بش��ود رفت. آن 
جا که نش��ود رفت، باید برگش��ت. اگر آن کسي 
که مي گوید هدف حضرت از این قیام، تشکیل 
حکومت َحّقه علوي است مرادش این است این 
درست نیست؛ براي این که مجموع حرکت امام، 

این را نشان نمي دهد.
در نقطه مقابل، گفته مي ش��ود: نه آقا، حکومت 
چیس��ت؛ حضرت مي دانس��ت که نم��ي تواند 
حکومت تش��کیل دهد؛ بلکه اصاًل آمد تا کشته 

و ش��هید ش��ود! این حرف هم 
مّدتي بر سِرزبانها خیلي شایع 
بود! بعضي ب��ا تعبیرات زیباي 
شاعرانه اي هم این را بیان مي 
کردند. حّت��ي من دیدم بعضي 
از علماي ب��زرگ ما هم این را 
فرموده اند. این حرف که اصاًل 
حض��رت، قیام کرد ب��رای این 
که شهید شود، حرف جدیدی 
نب��وده اس��ت .گفت: چ��ون با 
مان��دن نمي ش��ود کاری کرد، 
پ��س برویم با ش��هید ش��دن، 

کاری بکنیم!
 این حرف را هم، ما در اس��ناد 
و م��دارک اس��المي نداریم که 
برو خ��ودت را به کام کش��ته 
ش��دن بینداز. ما چنین چیزي 
نداری��م. ش��هادتي را که ما در 
ش��رع مقّدس مي شناس��یم و 
در روای��ات و آیات قرآن از آن 
نش��ان مي بینیم، معنایش این 
است که انسان به دنبال هدف 
مقّدس��ي که واجب ی��ا راجح 
اس��ت، ب��رود و در آن راه، تن 
به کش��تن هم بدهد. این، آن 
است.  اسالمي  شهادِت صحیح 

ام��ا این ک��ه آدم، اصاًل راه بیفتد ب��راي این که 
»من بروم کش��ته ش��وم« یا یک تعبیر شاعرانه  
چنین��ي که »خ��ون من پاي ظال��م را بلغزاند و 
او را به زمین بزند«؛ اینها آن چیزي نیس��ت که 
مربوط بدان حادثه به آن عظمت اس��ت. در این 
هم بخش��ي از حقیقت هست؛ اما هدِف حضرت، 
این نیس��ت. پس به ط��ور خالصه، نه مي توانیم 
بگویی��م ک��ه حضرت قی��ام کرد براي تش��کیل 
حکومت و هدفش تش��کیل حکوم��ت بود و نه 
مي توانیم بگوییم حضرت برای ش��هید ش��دن 
قیام کرد. چیز دیگري اس��ت که من س��عي مي 
کن��م در خطبه اّول - که عمده صحبت من هم 
امروز، در خطبه اّول و همین قضیه اس��ت - ان 
ش��اءاهلل این را بیان کنم. بنده به نظرم این طور 
مي رس��د: کساني که گفته اند »هدف، حکومت 
بود«، یا »هدف، ش��هادت ب��ود«، میان هدف و 
نتیجه، َخلط ک��رده اند. نخیر؛ هدف، اینها نبود. 
امام حس��ین علیه الّسالم، هدف دیگري داشت؛ 
منتها رس��یدن ب��ه آن هدف دیگ��ر، حرکتی را 
مي طلبی��د که این حرکت، یکي از دو نتیجه را 
داشت: »حکومت،« یا »شهادت«. البته حضرت 
برای ه��ر دو هم آمادگي داش��ت. هم مقّدمات 
حکوم��ت را آماده کرد و م��ی کرد؛ هم مقّدمات 
ش��هادت را آماده کرد و م��ی کرد. هم برای این 
توطین نفس مي کرد، هم براي آن. هرکدام هم 
مي شد، درس��ت بود و ایرادی نداشت؛ اما هیچ 
کدام هدف نبود،بلکه دو نتیجه بود. هدف، چیز 

دیگری است.
هدف چیس��ت؟ اّول آن هدف را به طور خالصه 
در ی��ک جمله عرض م��ي کنم؛ بع��د مقداري 

توضیح مي دهم.
اگر بخواهیم هدف امام حس��ین علیه الّسالم را 
بی��ان کنیم، باید این ط��ور بگوییم که هدف آن 
بزرگ��وار عب��ارت بود از انج��ام دادن یک واجب 
عظی��م از واجبات دین ک��ه آن واجب عظیم را 
هیچ ک��س قبل از ام��ام حس��ین - حّتي خود 
پیغمب��ر - انجام نداده بود. نه پیغمبر این واجب 
را انجام داده بود، نه امیرالمؤمنین، نه امام حسن 
مجتبي. واجبي بود که در بنای کلّي نظام فکری 
و ارزش��ي و عملي اس��الم، جای مهّمي دارد. با 

وج��ود این که این واجب، خیلي مهم و بس��یار 
اساسي است، تا زمان امام حسین، به این واجب 
عمل نش��ده بود - عرض مي کنم که چرا عمل 
نش��ده بود - امام حسین باید این واجب را عمل 
مي کرد تا درس��ي براي همه تاریخ باش��د. مثل 
ای��ن ک��ه پیغمب��ر)ص( حکومت تش��کیل داد؛ 
تش��کیل حکومت درسي براي همه تاریخ اسالم 
ش��د و فقط حکمش را نیاورد. یا پیغمبر، جهاد 
في سبیل اهلل کرد و این درسي براي همه تاریخ 
مس��لمین و تاریخ بشر - تا ابد - شد. این واجب 
هم باید به وسیله امام حسین علیه الّسالم انجام 
م��ي گرفت تا درس��ي عملي براي مس��لمانان و 

براي طول تاریخ باشد.
حاال چرا امام حس��ین ای��ن کار را بکند؟ چون 
زمین��ه انجام این واجب، در زمان امام حس��ین 
پیش آمد. اگر این زمینه در زمان امام حس��ین 
پی��ش نمي آمد؛ مثاًل در زم��ان امام علي النّقي 
علیه الّس��الم پیش مي آمد، همی��ن کار را امام 
علي الّنقي مي کرد و حادثه عظیم و ذبح عظیم 
تاریخ اسالم، امام علي النقي علیه الّصالةوالّسالم 
مي ش��د. اگر در زمان امام حسن مجتبي یا در 
زم��ان امام صادق علیهما الّس��الم هم پیش مي 
آم��د، آن بزرگواران عمل م��ي کردند. در زمان 
قب��ل از امام حس��ین، پیش نیامد؛ بع��د از امام 
حس��ین هم در تمام طول حضور ائمه تا دوران 

غیبت، پیش نیامد!
پس هدف، عبارت ش��د از انجام این واجب، که 
حاال شرح مي دهم این واجب چیست. آن وقت 
به طور طبیعي انج��ام این واجب، به یکي از دو 
نتیجه مي رس��د: یا نتیجه اش این اس��ت که به 
قدرت و حکومت مي رس��د؛ اهاًل و س��هاًل، امام 
حسین حاضر بود. اگر حضرت به قدرت هم مي 
رس��ید، قدرت را محکم مي گرف��ت و جامعه را 
مثل زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین اداره می کرد. 
یک وقت هم انجام این واجب، به حکومت نمي 
رس��د، به ش��هادت مي رس��د. براي آن هم امام 

حسین حاضر بود.
ح��ال اندکي قضی��ه را توضیح ده��م. برادران و 
خواه��ران نمازگ��زاِر عزی��ز! پیغمبر اک��رم و هر 
پیغمبری وقتي که مي آید، یک مجموعه احکام 

م��ي آورد. این احکام��ي را که 
فردي  بعضي  پیغمبر مي آورد، 
اس��ت و ب��راي این اس��ت که 
انس��ان خودش را اصالح کند. 
بعضي اجتماعي اس��ت و براي 
این است که دنیاي بشر را آباد 
و اداره کند و اجتماعات بشر را 
به پا ب��دارد. مجموعه احکامي 
اس��ت که به آن نظام اسالمي 
مي گویند. س��ؤالي در این جا 
باقي مي مان��د و آن اینکه: اگر 
این قطاری را که پیغمبر اکرم 
بر روی این خط به راه انداخته 
است، دستي، یا حادثه ای آمد 
و آن را از خ��ط خ��ارج ک��رد، 
تکلیف چیس��ت؟ اگ��ر جامعه 
اس��المي منح��رف ش��د؛ اگر 
ای��ن انحراف به جایي رس��ید 
ک��ه خوف انحراِف کّل اس��الم 
و معارف اس��الم ب��ود، تکلیف 

چیست؟
دو ن��وع انح��راف داری��م. یک 
وقت مردم فاس��د مي شوند - 
خیل��ي وقت ه��ا چنین چیزی 
پی��ش مي آی��د - ام��ا احکام 
اسالمي از بین نمي رود؛ لیکن 
یک وقت مردم که فاس��د مي شوند، حکومت ها 
هم فاسد مي ش��وند، علما و گویندگان دین هم 
فاس��د مي ش��وند! از آدم های فاس��د، اصاًل دین 
صحیح صادر نمي شود. قرآن و حقایق را تحریف 
مي کنند؛ خوب ها را ب��د، بدها را خوب، منکر را 
مع��روف و مع��روف را منکر مي کنن��د! خّطي را 
که اس��الم - مثاًل - به این سمت کشیده است، 
۱80 درجه به س��مت دیگر عوض مي کنند! اگر 
جامعه و نظام اس��المي به چنی��ن چیزي دچار 

شد، تکلیف چیست؟
در زمان امام حسن که معاویه در رأس حکومت 
است، اگرچه خیلي از نشانه هاي آن انحراف، پدید 
آمده است، اما هنوز به آن حّدي نرسیده است که 
خوف تبدیل کلّي اسالم وجود داشته باشد. شاید 
بشود گفت در برهه اي  از زمان، چنین وضعیتي 
ه��م پیش آمد؛ اما در آن وقت، فرصتي نبود که 
این کار انجام گیرد - موقعیت مناسبي نبود. در 
زمان امام حس��ین علیه الّسالم، هم آن انحراف 
به وجود آمده، هم آن فرصت پیدا ش��ده اس��ت. 
پس امام حسین باید قیام کند؛ زیرا انحراف پیدا 
ش��ده اس��ت. براي اینکه بعد از معاویه کسي به 

حکومت رس��یده اس��ت که حّتي ظواهر اسالم 
را هم رعایت نمي کند! ُش��رب َخم��ر و کارهاي 
خالف مي کند. تعّرضات و فس��ادهاي جنسي را 
واضح انجام مي دهد. علی��ه قرآن حرف مي زند. 
علناً ش��عر بر خالف قرآن و بر ّرد دین مي گوید 
و علناً مخالف با اسالم است! منتها چون اسمش 
رئیس مسلمان هاست، نمي خواهد اسم اسالم را 
براندازد. او عامل به اسالم، عالقه مند و دلسوز به 
اسالم نیست؛ بلکه با عمل خود، مثل چشمه اي 
ک��ه از آن مرتب آب گندیده ت��راوش مي کند و 
بی��رون مي ری��زد و همه دامنه را پ��ر مي کند، از 
وج��ود او آب گندی��ده مي ریزد و هم��ه جامعه 
اس��المي را پ��ر خواهد کرد. چنین کس��ي با آن 
فساد، بعد از معاویه، خلیفه مسلمین شده است! 

خلیفه پیغمبر! از این انحراف باالتر؟!
زمینه هم آماده اس��ت. زمینه آماده است، یعني 
چه؟ یعني خطر نیس��ت. چرا؛ خطر که هس��ت. 
مگر ممکن است کسي که در رأس قدرت است، 
در مقابل انس��ان های معارض، ب��راي آنها خطر 
نیافریند؟ جنگ اس��ت دیگر. شما مي خواهي او 
را از تخت قدرت پایین بکشی و او بنشیند تماشا 
کند! بدیهي است که او هم به شما ضربه مي زند. 
پ��س خطر هس��ت. این که مي گویی��م موقعیت 
مناس��ب اس��ت، یعنی فضای جامعه اس��المي، 
طوری اس��ت که ممکن اس��ت پیام امام حسین 
به گ��وش انس��ا ن ها در همان زم��ان و در طول 
تاریخ برس��د. اگر در زمان معاویه، امام حس��ین 
مي خواس��ت قیام کند، پیام او دفن مي شد. این 
ب��ه خاطر وضع حکومت در زمان معاویه اس��ت. 
سیاست ها به گونه ای بود که مردم نمي توانستند 
حّقانیت سخن حق را بشنوند. لذا همین بزرگوار، 
۱0س��ال در زمان خالفت معاویه، امام بود، ولي 
چیزی نگفت؛ کاری، اقدامي و قیامي نکرد؛ چون 
موقعیت آنجا مناس��ب نب��ود. پس هدف، عبارت 
شد از بازگرداندن جامعه اسالمي به خّط صحیح. 
چه زماني؟ آن وقتي که راه، عوضي ش��ده است 
و جهال��ت و ظلم و اس��تبداد و خیانِت کس��اني، 
مس��لمین را منحرف کرده و زمینه و شرایط هم 
آماده اس��ت. این، آن کاري بود که امام حس��ین 
انجام داد. منتها امام حس��ین آن کس��ي بود که 
ب��راي اّولین بار این حرک��ت را انجام داد. قبل از 
او انج��ام نش��ده بود؛ چون قب��ل از او - در زمان 
پیغمبر و امیرالمؤمنین - چنین زمینه و انحرافي 
ب��ه وجود نیام��ده بود، ی��ا اگر ه��م در مواردي 
انحرافي بود، زمینه مناسب و مقتضي نبود. زمان 
امام حس��ین، هر دو وجود داشت. در باب نهضت 

امام حسین، این اصِل قضیه است« الف
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شهردارى کاشان

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى ساخت پل آبروى تقاطع رودخانه حیدر 
و شرایط  مدارك  و  اسناد  در  مندرج  مطابق شرح خدمات  بعثت  بلوار  و 

مناقصه و قرارداد منضم
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 600/000/000 (ششصد میلیون ریال) به 
صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در وجه 

شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/06/28 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/06/30 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/06/31 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت  - هرگاه 
خواهد  ترتیب ضبط  به  ایشان  مناقصه  در  ، سپرده شرکت  نشوند  مقرر 

گردید.
و  باشد  مى  مناقصه  برنده  عهده  به  آگهى  چاپ  هاى  هزینه  کلیه   -

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.
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هدف امام حسين بازگرداندن جامعه اسالمی به خط صحيح بود
تحلیل حكيمانه رهبر انقالب درباره قیام اباعبدهللا)علیه السالم(


