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مجوز افزایش قیمت کارخانه ای  
خودروها برای سه ماهه سوم سال 

رسما ابالغ شد 

در جریان سفر استانی محمد مخبر و 
باحضور استاندار گیالن صورت گرفت؛

برای ایران دموکرات و جمهوری خواه 
فرقی نمی کند

صفحه 1

سرلشکر موسوی:

با عناصر تکفیری در نزدیکی مرزهای 
ایران برخورد شدید خواهیم کرد
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یکم: خدای ابابیل
خداوند ناق��ه صالح )ع( و پ��روردگار ابابیل، همان 
»رب البی��ت« که خانه خویش را از ش��ر اصحاب 
فیل رهایی بخشید، از پیامبر مودت و رحمت را نیز 
پاس خواهد داشت و ما به عاقبت مکرون اطمینان 
داریم. چنانکه »امام هادی« علیه السالم هنگام که 
»متوکل« او را خوار می شمرد، فرمود: »جایگاه ما 
نزد خداوند کمتر از ناقه صالح نیس��ت.« و مومنان 
به حضرت، با این جمله اطمینان یافتند که خلیفه 
عباس��ی س��ه روز بعد خواهد مرد و سه روز دیگر 

»منتصر« پدرش را کشت.
دوم: گر مسلمانی از این است...

ام��ا در برابر اهانت به پیامبر اعظم )ص( تکلیف ما 
چیس��ت؟! مگر ما امت پیامبر نیستیم که از سنگ 
ص��دا در می آی��د و از علما و مقامات ما صدایی در 
نمی آید. م��ا با نیت های قلب��ی کاری نداریم؛ اما 
از غصه ننالیم که »س��لطان اردوغان« رئیس دولت 
الئیک ترکیه و »عمران خان« نخست وزیر کریکت 
باز پاکس��تان به دفاع از پیامبر بر می خیزند، اما از 
آقای حسن روحانی خبر نیست. اصاًل او کجاست؟ 
پاستور یا س��عدآباد یا باز مثل دوران سیل و زلزله 

در کیش یا قشم؟! 
گر مسلمانی از این است که فریدون دارد، پس چرا 

کسوت روحانی بر تن دارد:
بوی خیر ز آسمان فلک سنگ فتنه می بارد

حاال در این گیر و دار، یک نفر هم س��نگی در چاه 
انداخته و گفته باید حس��ن روحانی را اعدام کنند 
که اش��تباه کرده و س��پس علمای اسالم و همه و 
همه، به دفاع از او برخاس��ته اند ک��ه چرا به او بد 
گفته اند! انصاف به خ��رج بدهیم و الاقل به اندازه 
مانور دفاع از او مانور دفاع از پیامبر هم بدهیم! خدا 

بیامرزد حافظ شیرین سخن را که می سرود؛
خدای را به ِمیَ ام شست و شوِی ِخرقه کنید

که من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع
مگر ما عزت و ارجی غیر از پیامبر رحمت داریم که 
این چنین بر او جس��ارت کنند و ما سکوت کنیم؟! 
مگر ما چیزی غیر از پیامبر داریم که حیاتمان را به 
آن تضمی��ن کنیم؟! خوانندگان عزیز باور بفرمایید 
چند روزی اس��ت از غصه، قل��م غمباد گرفته و در 
نوش��تن نم��ی تواند حق مطلب را خ��وب ادا کند. 
بگذاری��د از امام روح اهلل وام بگی��رم: »من تأثرات 
قلب��ی خودم را نمی توانم اظه��ار کنم. قلب من در 
فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را 
شنیده ام خوابم کم شده است. ناراحت هستم. قلبم 
در فشار اس��ت. با تأثرات قلبی روزشماری می کنم 
که چه وقت مرگ پیش بیاید. عزت ما پایکوب شد؛ 
... ما با این مصیبت چه بکنیم؟... ای علمای ایران، 
ای مراجع اسالم، من اعالم خطر می کنم! ای فضال، 
ای طالب، ای مراجع، ای آقایان، ای نجف، ای قم، 
ای مش��هد، ای تهران، ای ش��یراز، من اعالم خطر 

می کنم!« )صحیفه امام،ج 1،ص:415(

از دست که نالیم!

ادامه صفحه 2

روحانی:  

دولت تأمین معیشت مردم و 
جبران تورم را وظیفه خود می داند
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سرمقاله

صفحه 8

محمد مهدی شیر محمدی

در جریان سفر استانی محمد مخبر و باحضور استاندار گیالن صورت گرفت؛

افتتاح چندین طرح اقتصادی به همت ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره(

 در جری��ان س��فر یکروزه رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان امام به اس��تان 
گیالن،طرح توسعه شرکت گلدشت افش��ره در رودسر افتتاح شد. صبح 
امروز با حضور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، ارسالن زارع 
استاندار گیالن ، فرماندار و سایر مقامات استانی و محلی ،  طرح توسعه 
ش��رکت تولید کنسانتره و رب گلدشت افش��ره در رحیم آباد رودسر و با 
س��رمایه گذاری 1۰میلیاردتومانی ستاد اجرایی افتتاح شد.  محمد مخبر 
در حاش��یه بازدید از این کارخانه و بازدید از نمایشگاه مشاغل اشتغال محور بنیاد برکت گفت: 
در اس��تان گیالن محصوالت کشاورزی بسیار با کیفیتی کشت شده که باید از این محصوالت 
حمای��ت و به برندس��ازی آنان کمک کرد. رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام ب��ا اذعان به اینکه 
صنایع دستی یکی از مهمترین محصوالت تولید شده در روستاهای گیالن است، تصریح کرد: 
محصوالت صنایع دستی تولید شده در استان گیالن یک برند کشوری بوده و  از این ویژگی و 
برند باید نهایت بهره را برد زیرا کمک به اشتغال روستایی از طریق پرداخت تسهیالت مانع از 
مهاجرت مردم از روستا به شهر میشود. وی افزود: مهمترین برنامه ستاد اجرایی فرمان امام برای 
امس��ال، ایجاد  ۳۰۰ هزار شغل در کشور است که ۲۰۰ هزار شغل توسط بنیاد برکت و مابقی 
توسط شرکت های دانش بنیان ایجاد میشود. مخبر خاطرنشان کرد: عصرامروز تفاهم نامه ای با 
استانداری گیالن امضا خواهیم کرد که براساس آن ۶۰ هزار شغل جدید در استان ایجاد خواهد 
شد. گفتنی است  درشرکت گلدشت که طرح توسعه این کارخانه با سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیارد 

ریالی امروز به بهره برداری رسید، برای 5۰۰ نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد شد.  
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صفحه 6

خشم جهان از اسالم ستیزی سران الیزه ادامه دارد 

آگهى تجدید مزایده نوبت سوم خ���ب���ر

شماره ثبت در سامانه2099000185000005 
سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویر احمد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 10/99/532 مورخ 99/02/24 اداره کل امور اقتصاد ودارایى وفق ضوابط و مقررات ابالغی مربوطه 
  (WWW.SETADIRAN.IR) نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربرى تجارى با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی وبا بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس

به صورت نقدى به فروش برساند . 

مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد ازساعت 14 مورخ 99/07/30 تا ساعت 12 مورخ 99/08/14
مهلت بازدید از پالك مورد نظر)در ساعات ادارى(از ساعت 9 صبح مورخ 99/08/01 تا ساعت 12 مورخ 99/08/14

مهلت بارگذارى و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد از ساعت 10 صبح مورخ 99/08/01 تا ساعت 14:15 مورخ 99/08/14
مهلت تحویل اصل ضمانت نامه از ساعت 12 صبح مورخ 99/08/01 تا ساعت 14:15 مورخ 99/08/14

تاریخ گشایش پاکات ساعت 9 صبح مورخ 99/08/15 سالن جلسات ساختمان سازمان جهاد کشاورزى استان 
-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود میباشد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است : 
1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیندمزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین 

شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2-کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى در روزنامه هاى محلى وسراسرى وهمچنین کلیه هزینه هاى مربوط به نقل وانتقال سند مالکیت ،هزینه تغییر کاربرى ،حق وحقوق شهردارى  مالیات 
وعوارض شهردارى قبل تا کنون ،کارشناسى ، هزینه ارزش افزوده ناشى از تغییر کاربرى ، جریمه کمیسیون ماده 100،و هزینه سامانه وغیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده 

خواهد بود.
3 -مبلغ تضمین شرکت در مزایده11/295/890/000 ریال است که تصویر آن در پاکت»الف» بارگذارى مى گردد.

4- سازمان جهاد کشاورزى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5-- ازنمایندگان شرکتهاوپیشنهاد دهندگان در روز بازگشائى مزایده دعوت به عمل مى آید  .

6-به پیشنهاداتى که فاقد سپرده واریزى  ، مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد
7ــ هزینه دو نوبت آگهى مزایده و تجدیدآگهى در روزنامه، به عهده برنده مزایده مى باشد . 

تلفن تماس : 09171437270آقاى صداقت مقدم

ارزش کل به ریالارزش هر متر مربعمساحت ( متر مربع)شرحردیف

4466/583/000/000370/719/500/000عرصه1

137513/000/00017/875/000/000اعیان بنایى2

257516/000/00041/200/000/000اعیان ساختمان سه طبقه3

429/794/500/000جمع کل4

وزارت جهاد کشاورزى 
سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد

آگهى مناقصه عمومى 

سید على مرتضوى - شهردار
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صورتجلسه   4 شماره  مصوبه  استناد  به  منظریه  شهردارى 
دارد  نظر  در  منظریه  شهر  اسالمى  شوراى   99/7/14 مورخ   152
عملیات آسفالت معابر و ترانشه هاى سطح شهر را از طریق مناقصه 
مى  متقاضیان  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به  عمومى 
توانند جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه و همچنین 
پرداخت سپرده شرکت در مناقصه همه روزه تا پایان وقت ادارى 
مورخ 99/8/17 به واحد مالى شهردارى منظریه مراجعه نمایند.
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شکوائیه ای خطاب به علما و مقامات
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نگاهی به طناب کشی میان تدوین و اجرای قوانین  


