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سال بیست و   یکم شماره 5702

هاشمی رفسنجانی:

بداخالقیهای انتخاباتی با هدف دلسرد کردن مردم از حضور
در پای صندوقها است
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام،
گفــت :بداخالقیهــای انتخاباتــی با هدف
دلســرد کــردن مــردم از حضــور در پای
صندوقهای رأی است.
بــه گــزارش ایســنا ،آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی ،پیــش از ظهر دیــروز در دیدار
نامزدهای اصالحطلب و اعتدالگرا (لیســت
امید» ،به همراه مسؤوالن ستادهای انتخاباتی
آنان در شــهرهای تهران ،ری و شمیرانات،
ائتالف سیاسی را یکی از شیوههای مرسوم در
همه دنیا خواند و گفت :در جامعه ما که احزاب

به آن شــکل نهادینه نشدهاند تا در انتخابات
با لیســت ظاهر شوند ،اتحاد صاحبان مختلف
سیاسی ،که اعتدال وجه مشترک آنان است،
میتواند مــردم را برای انتخــاب نامزدهای
اصلح در روز انتخابات راهنمایی نماید .رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در این دیدار
که محمدرضــا عارف نیز حضور داشــت ،با
تشــکر و یادآوری اقدام سیاســی ایشان در
انصراف از ادامه حضور در انتخابات ریاســت
جمهوری ســال  ،92گفت :آن کار نشــان از
ایثار سیاســی برای اعتالی کشور بود که با

پیروزی تفکــر اعتدالی ،انقالب پیروزی   های
فراوانی در ابعاد داخلــی و خارجی و به ویژه
حل مشــکل چندین ساله پرونده هستهای به
دســت آورد .هاشمی رفســنجانی ،با توصیه
نامزدها بــه رعایت تقوا و اخالق انســانی و
اسالمی ،بر توجه به خدا در اظهارنظرها تأکید
کرد و گفت :ایجاد تفرقه و افزایش تهمتها و
توهینها برای جامعهی اسالمی ناپسند است.
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام،
بــا اظهار تأســف از ر ّد صالحیت حدود 500
مدرس عالم و فاضل حوزههای علمیه قم که

دانشجوی

دکترای شهرسازی
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کد انتخاباتی1557 :

تجدید آگهی مناقصه عمومی
94-634

شــهرداری شــیراز در نظر دارد تهیه و
نصب قرنیز نمای عرشــه پروژه تقاطع ســه سطحی
معلم براساس فهرست بهاء رشته راه ،راه آهن و باند
فرودگاه سال  1394را با برآورد اولیه 8/222/186/755
ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط
واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران حقوقی دعوت به
عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اســناد
مناقصه به آدرس :بلــوار عدالت جنوبی ،ابتدای بلوار
دولت ،جنب درمانــگاه آزادگان ،واحد قراردادهای
سازمان عمران شــهرداری شــیراز مراجعه نمایند.
ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشــتر شماره تلفن
 071-38350729آماده پاسخگویی می باشد.
*مدت انجام کار  10ماه
*مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  411/200/000ریال به
صورت ضمانت نامه بانکی یــا فیش واریزی نقدی به
حساب سپرده شماره  100787130326به نام سازمان
عمران شهرداری شــیراز نزد بانک شهر شعبه شهید
چمران.
*برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد
قرارداد نشوند ســپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد
شد.

بسیاری از آنان امام جمعه مساجد و مدرسان
و اســتادان دانشــگاه و حوزهها بودند ،گفت:
زیبنده نظام اســامی و حوزه های علمیه ما
نبود که همزمان با آغاز جشنهای  38سالگی
انقــاب ،چنین مســائلی را در جامعه مطرح
کنیم ،که بهانهی خوبی به دســت دشــمنان
برای تبلیغ ناکارآمدی نظام در جهت پرورش
شخصیتهای مؤثر داده است.
وی با یادآوری ســخنان و تعابیر سخیف
مدعیان ارزشــمداری کــه از مدتها قبل با
عناوین و برچســب هــای تخریبی در جامعه
مطرح میکردند ،گفت :آن کارها زمینهسازی
برای ایجاد دعــوا و غبارآلودکــردن فضای
انتخاباتــی بــود ،چــون از برنامهی وســیع
ر ّد صالحیتها خبر داشتند و احتمال اعتراض
نامزدها را میدادند ،اما کســانی که به ناحق
ر ّد صالحیت شــدهاند ،برای دفاع از انقالب
و حمایــت از مردم ،فقط دســت به اقدامات
قانونی زدند.

*در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشنهادی به
عنوان ضمانت اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه
بانکی یا فیش واریز نقدی اخذ می گردد.
*پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه
پرداخت نخواهد شد.
*آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادات مورخ 94/12/15
می باشد.
*تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  15روز یکشنبه مورخ
 94/12/16می باشد.
*مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.
*بدیهی اســت هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه
خواهد بود و شــهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها
مختار می باشد.
*جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه کپی کارت ملی و
معرفی نامه الزامی است.
*شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول
شروط و تکالیف شــهرداری موضوع ماده  10آئین نامه
معامالت شهرداری می باشد.
*سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد
مناقصه مندرج است.
نوبت اول 94/12/2 :خبر جنوب
نوبت دوم 94/12/4 :عصرمردم
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