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سرنوشت شیراز

بقیه از صفحه اول:

این در حالی اســت که ساعت  -انرژی فراوانی از شهروندان
در این مسیرها به هدر میرود و عموم جامعه ،تاوان سنگینی
برای آن پس خواهد داد.
یکی از دالیل اصلی شــکلگیری گرههای ترافیکی در مرکز
شــهر ،به تجمع پزشــکان و مراکز پزشــکی در این منطقه
بازمیگردد .متأســفانه بسیاری از متولیان جامعه درمانی در
بخش خصوصــی ترجیح میدهنــد در خیابانهای قدیمی
و سنتی شــهر به فعالیت پرداخته و تمایل چندانی به خرق
عادت در این زمینه ندارند .نتیجه کار چنان شــده است که
خیابــان زند و فرعیهای آن ،به مرکــزی برای گرههای کور
ترافیکی بدل شوند .شاید شکلگیری دهکده سالمت فارس
بتواند قدمهای مؤثری برای حل ازدحام در مرکز شهر بردارد
و انرژی کمتری از ســاکنان تلف شود .در نظر داشته باشیم
که شــهر شیراز به دلیل حضور پزشــکان حاذق به پایتخت
پزشکی خاورمیانه بدل شده است و جمعیت انبوهی از دامنه
جنوب کشــور و کشورهای حاشیهنشین خلیج ،برای مداوا و
بهرهمندی از خدمات پزشکی زیبایی مسافر شهر راز میشوند.
به همین منظور ،باید راهکارهایی را مدنظر قرار داد تا تبعات
منفی این گونه مهاجرتها بر دوش شهروندان سنگینی نکند
و شاهد به بار نشستن بحرانهای پایتخت در شیراز نباشیم.
ســهم مراکز تجاری و اداری و درمانگاههای تخصصی هم در
افزایش گرههای ترافیکی شــهر کم نیست .با نگاهی گذرا بر
خیابانها ،با تعداد زیادی از مجموعههای بزرگ روبرو میشویم
که بار ترافیکی مراجعهکنندگان را به خیابانهای شهر و کوچه
پسکوچههای مجاور تحمیل میکنند .به راستی چه تفکری
بر ذهن گروهی از مسئوالن پیشین شهری حکمفرما بوده که
بدون در نظر گرفتن پارکینگ ،حکم به فعالیت مراکز بزرگ
تجاری دادهاند و چرا بسیاری از مراکز بزرگ تجاری و درمانی،
بــا منفعتطلبی رادیکالی به فکر انبوهی از مراجعهکنندگان
نبوده و نیســتند .امروزه بسیاری از شهروندانی که در اطراف
این گونه مراکز قرار دارند ،با مشکالت عدیده روحی و جسمی
مواجه شــدهاند و هیچکس حاضر به خریداری مایملک آنها
حتی با قیمتهای اندک هم نیست .خوشبختانه در سالهای
اخیــر مجموعه شــهرداری و راهنمایــی و رانندگی و دیگر
نهادهای ذیربط به این مســئله توجه زیادی دارند؛ اما غفلت
گذشتگان یکی از دالیل اصلی شکلگیری گرههای ترافیکی
شیراز و ناخرسندی شهروندان است.
یکی دیگر از دالیل شــکلگیری گرههای ترافیکی ،به نبود
توازن میان پدیده فرهنگســازی و گســترش زیرساختها
بازمیگردد .تا به امروز هزینههای بســیاری برای گســترش
خطوط مترو و نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومیشیراز
صورت گرفته و این درحالیســت که چنین تالشهایی باید
دارای عقبه و پشتوانه فرهنگســازی و دعوت از شهروندان
برای اســتفاده از وسایل حمل و نقل عمومیباشد .با نگاهی
اجمالی ،درخواهیم یافت که تعداد اتومبیلهای تکسرنشین
در مرکز شهر شیراز کم نیست و چنانچه فرایندهای تبلیغاتی
مستمر و مؤثری در این زمینه شکل گرفته بود ،با مشکالت
کمتری روبرو بودیم.
در نهایت ،به نظر میرســد برای حــل بحرانهای ترافیکی
شیراز باید راهکارهای سختافزاری و نرمافزاری را به صورت
موازی در دستور کار قرار داد و از مواهب آن به صورت توأمان
بهرهمند شد .امروزه قســمتی از ظرفیتهای مترو شیراز به
دلیل خألهایی که در زمینه فرهنگسازی و تبلیغاتی وجود
دارد ،با استقبال شهروندان روبرو نمیشود و همه اقشار جامعه
آنچنان که شایســته اســت از ناوگان حمل و نقل عمومی
اســتفاده نمیکنند .این در حالیست که سرمایهگذاریهای
سنگینی در این زمینه انجام شده و شیوع استفاده از تمامی
ظرفیتهای مترو و اتوبوسها به ســود شهر و شهروندانش
است.
بــرای گریز از سرنوشــت ترافیــک پایتخت بایــد اقدامات
همهجانبهای را در دســتور کار قرار داد .آلودگی هوا ،شیوع
بیماریهای تنفســی ،ازدیاد افســردگی ،وفور سرب ،اتالف
انرژی ،افزایش ســکتههای قلبی و مغزی ،فقط گوشــهای از
آسیبهای گرههای ترافیکی است که بر پایتخت سایه افکنده
اســت .در صورت غفلت و بیمباالتی ما ،شــاید سرنوشــت
ترافیکی پایتخت در انتظار اهالی شهر راز هم باشد.

نوبت اول97/10/20 :
نوبت دوم97/10/27 :

باید از اشرافیگری پرهیز و به معیشت مردم توجه کنید
حضــرت آیتالله خامنــهای خطاب به مســئوالن
فرمودند :قدر نعمت مســئولیت در نظام اســامیرا
بدانید و بــه لوازم قدرشناســی از آن یعنی مراقبت
در حرف ،پرهیز از اشــرافیگری و رفتارهای طاغوتی
پایبند باشید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالعرسانی
دفتر مقام معظــم رهبری ،حضرت آیتالله خامنهای
ی صبح دیروز (چهارشنبه)
رهبر معظم انقالب اسالم 
در سالروز قیام تاریخساز مردم قم در  ۱۹دی ۱۳۵۶
در دیدار هزاران نفر از مردم قم ،با اشــاره به ضرورت
پرهیز از ســهلانگاری و سهلاندیشــی درباره ریشه
دشــمنی آمریکا و استکبار با ایران اسالمی« ،ماهیت
و حقیقــت انقــاب و شــجاعت و وفــاداری ملت و
نظــام به اهداف و مبانی انقــاب» را علت اصلی این
خصومت عمیق و مســتمر خواندند و با بیان وظایف
مهم «مسئوالن و مردم» در این مقطع تأکید کردند:
رسیدگی به مشکالت معیشتی مردم بهویژه قشرهای
ضعیف مهمترین وظیفه امروز دولتمردان است و ملت
و مسئوالن باید با هوشــیاری ،تحریمهای آمریکا را
همانند دوران دفاع مقدس به شکستی بیسابقه برای
شیطان بزرگ تبدیل کنند.
حضــرت آیتاللــه خامنــهای بــا تجلیــل از قیام
سرنوشتســاز مردم قم در  ۱۹دی سال  ۵۶بهعنوان
نقطه عطف انقالب اســامی ،قم را «شــهر ،مرکز و
مــادر انقالب» خواندند و افزودنــد :البته انگیزههایی
انقالبی قم و کمرنگ کردن روحیه
برای تغییر فضای
ِ
انقالبی و دینی در آن وجود دارد و نباید از مکر دشمن
و عوامل آن غفلت کرد.
ایشــان با تأکید بر هوشیاری در مقابل این انگیزهها،
تأکید کردند :قم سرچشــمه اصلی و پشتوانه معنوی
انقالبی است که دنیا را متحول کرد ،بنابراین بزرگان
و جوانان قم نباید اجازه دهند دستهای خائن ،قم را
از مرکزیــت انقالب ،خارج و این حرکت تحولی را در
آن کمرنگ کنند.
ی سپس به بیان چند درس
رهبر معظم انقالب اسالم 
مهم و ماندگار از قیام  ۱۹دی پرداختند و خاطرنشان
کردند :رئیسجمهــور وقت آمریــکا در ۱۰دی ۵۶
به تهران آمــد و با تمجید اغراقآمیــز و دروغین از
محمدرضا پهلــوی ،ایران را «جزیــره ثبات» یعنی
ایران وابسته و مسئوالن
مایه آرامش خیال آمریکا از ِ
نوکرمآب آن ،خواند.
ایشان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم ،وابسته و فاسد
پهلــوی در فاصلهای کمتر از ده روز از این ســخنان
را نشــانه ضعف عمیق دســتگاه محاسباتی آمریکا و
غرب دانســتند و گفتند :کمتر از ده روز پس از سفر
رئیسجمهور آمریکا و تعبیر او از ایران به جزیره ثبات،
قیام عظیم مردم قم شکل گرفت و به دنبال آن ،قیام
مردم تبریز و طوفان انقالب اســامیو نابودی رژیم
سرسپرده طاغوت محقق شد.
حضرت آیتالله خامنهای ،اســتمرار ضعف دســتگاه
محاســباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند
و افزودند :بــا وجود آنکه عدهای غربزده و آمریکازده،
پُ ِز قدرت محاســباتی و آیندهنگــری آمریکاییها را
میدهند اما آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی

است .ایشــان با اشاره به سخنان سال گذشتهی یک
اوباش تروریست و وعده
دولتمرد آمریکایی در جمع ِ
او به آنها که جشن سال  ۲۰۱۹میالدی را در تهران
خواهیم گرفت ،خاطرنشان کردند :توانایی محاسباتی
دشمنان ایران در همین حد است ،همانطور که آن
زمان صدام امیدوار بود یک هفتهای به تهران برسد و
منافقین مزدور نیز خیال میکردند در حمله مرصاد
سه روزه از کرمانشاه به تهران خواهند رسید.
رهبر معظم انقالب اسالمیافزودند :برخی دولتمردان
آمریکایی اینطور وانمود میکنند که دیوانهاند ،البته
بنده این را قبول نــدارم اما آنها حقیقتاً «احمقهای
درجه یک» هستند.
ایشــان قیام مردم قم را نشانه صفبندی دو دستگاه
دموکراســی
بنــدی «لیبرال
محاســباتی یعنی صف
ِ
ِ
دروغین و پای در گِل غربی» در مقابل «نظام توحیدی
و اسالمی» برشمردند و گفتند :پس از انقالب نیز آنها
ی تصور میکردند کار نظام
با تحریم جمهوری اسالم 
در کمتر از شــش ماه تمام خواهد شــد در حالیکه
انقالب اکنون به چهل سالگی رسیده است.
حضرت آیتاللــه خامنهای افزودنــد :در مقابل این
محاسباتی دقیق
محاسبات غلط استکبار ،دســتگاه
ِ
ی وجود دارد که امــام بزرگوار ما فرمود
نظام اســام 
«صدای شکستهشدن اســتخوانهای مارکسیسم را
میشنوم» و یکی دو ســال بعد همه دنیا آن صدا را
شنیدند.
دشمنی استکبار با پدیده
حضرت آیت الله خامنهای،
ِ
دشمنی عمیق دانستند و
تمدنی انقالب اســامیرا
ِ
ِ
خاطرنشــان کردند :برخی از روی نفهمی یا مســائل
دیگر ،علت دشمنی مستکبران را سخنان امام یا فالن
مســئول علیه آمریکا میدانند ،در حالیکه زورگویان
جهانی با یک قدرت جوان ،رو به رشد ،پر تالش و پر
انگیزه دشمن هستند که این قدرت معنوی ۴۰سال
اســت در مقابل چشــم آنها روز بــه روز تنومندتر و
قدرتمندتر شــده و ت ََرکها و شکافهای استکبار را
عمیقتر کرده است.
رهبر معظم انقالب اســامی ،ایــران را قلّه موقعیت
راهبردی در منطقه خواندند و افزودند :علت عصبانیت
آمریکاییهــا در اول انقالب ایــن بود که لقمه چرب
و نرم ایــران را به عنوان مهمترین کشــور منطقه و
سرزمینی سرشار از ثروتهای مادی و منابع طبیعی
از دست دادند.
ایشان با اشاره به اعتراف چند روز پیش یک مؤسسه
غربی افزودند :خود آنهــا میگویند ایران با توجه به
ظرفیتهای فوقالعادهاش پنجمین کشــور ثروتمند
جهان اســت ،بنابراین طبیعی اســت که بهخاطر از
دست دادن چنین ثروتی ،عمیقاً عصبانی باشند.
حضــرت آیت الله خامنهای افزودنــد :این عصبانیت
همچنان ادامه دارد اما مســئله اصلی و ریشه تقابل
آمریکا و ملت ایران ،تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل
است ،چرا که استکبار و استعمار از خون ملتها تغذیه
میکنند و انقالب اســامیدر مقابل این ظلم آشکار
ایســتاده و برای بیدار کردن ملتها نیز تالش کرده
است.
رهبر معظم انقالب اسالمی ،شنیده شدن فریاد «مرگ

دکتر قاسم مقیمی:

شمارش معکوس برای تعدیل را
تکذیب میکنم
درپی درج تیتر «شمارش معکوس برای تعدیل» در صفحهی دوم روزنامه شیرازنوین
شــماره  611سهشــنبه  18دیماه  1397جناب آقای دکتر قاسم مقیمی اقدام به
انتشار جوابیه نمودند و تیتر منتصب به خود در روزنامه شیرازنوین را تکذیب کردند.
بدینوسیله شرح کامل جوابیه منتشر میشود:
مدیر مســئول محترم ،با ســام؛ احتراماً درپی درج خبری تحت عنوان (شمارش
معکوس برای تعدیل) در صفحه  2روزنامه شیرازنوین شماره  611سهشنبه  18دیماه
 ،1397تیتر زده شــده در روزنامه هیچگونه ارتباطی با متن نداشته و صرفاً برداشت
تنظیمکننده متن بوده اســت .لذا با توجه به ابهامات ایجادشده بواسطه این تیتر در
میان جامعه و نیز نیروهای خدوم شــهرداری شیراز خواهشمند است وفق ماده 23
قانون مطبوعات نسبت به اصالح و درج توضیحات فوق در همان صفحه اقدام نمایید.
دکتر قاسم مقیمی ،رئیس کمیسیون سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری
شورای اسالمیشهر شیراز

آگهی مناقصه عمومی97-29

شهرداری صدرا در نظر دارد واگذاری عملیات اجرایی احداث فضای سبز واقع در البرز  7از طریق مناقصه عمومیبه بخش خصوصی واگذار نماید .لذا از کلیه

شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میآید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ  97/11/2به آدرس:
شهر صدرا ،بلوار پاسداران ،ساختمان شماره  ،1امور قراردادها شهرداری مراجعه نمایند .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  07136403495آماده

پاسخگویی میباشد.

 .۱مبلغ برآورد اولیه 4/805/056/439 :ریال

 .2تأمین اعتبار از محل منابع داخلی میباشد.

 .3مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  241/000/000ریال میباشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه با فیش واریزی نقدی به حساب

جاری  100830670088شعبه صدرا بنام سپرده شهرداری صدرا باشد.

 .4واریز مبلغ  700/000ریال به حساب  100805891412نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه

 .5به پیشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 .6سپرده نفرات اول ،دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 .7هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

 .8شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
 .9سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 .10آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت  12ظهر  97/11/8میباشد.

 .11بازگشایی پاکات رأس ساعت  14روز دوشنبه مورخ  97/11/8در ساختمان مرکزی شهرداری انجام میپذیرد.

واحد امور قراردادها ـ شهرداری صدرا

بر آمریکا» در کشورهای متعدد را بیسابقه و نشانهای
از موفقیت ایران برشــمردند و خاطرنشــان کردند:
اســتکبار تالش میکند ملتها را با «ایرانهراسی»،
«اسالمهراســی» یا «شیعههراســی» گمراه کند ،اما
ملتها ذاتاً با ایران اســامیدشمنی ندارند و هرجا
حقیقت روشن بشود ،از آن حمایت میکنند.
ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا
را نشــانه آشکار شدن پیامدهای خطرناک حفرههای
معنوی در تمدن غــرب خواندند و افزودند :در طرف
مقابل ،مردمســاالری دینی و حرکت به سمت تمدن
اسالمیبا استفاده از امکانات و ابزارهای روز دنیا ادامه
دارد و این واقعیت برای مستکبران رعبآور است.
رهبــر معظم انقالب اســامیبا تأکید بــر پرهیز از
ســهلانگاری و سهلاندیشی در زمینه علت واقعی و
اصلی دشــمنی ظالمان جهانی با ایران افزودند :علت
اصلی این دشمنی« ،ماهیت و حقیقت حرکت عظیم
انقالب اسالمی ،شــجاعت ،فداکاری و وفاداری ملت
و پایبندی مســتمر و کامل نظام بــه مبانی انقالب
اســامی» اســت که اگر به توفیق الهی ،این حرکت
به نتایج مورد نظر خود دســت یابد ،بساط استکبار و
استعمار غرب را برمیچیند .حضرت آیتالله خامنهای
با اســتناد بــه آیات قــرآن مجید افزودنــد :فرعون
میدانســت موسی حق اســت اما دشمنی میکرد و
خدا به حضرت موســی گفت «نترسید ،حرکت کنید
من با شما هستم» که این خطاب امروز عیناً به ملت
دشمنی آگاهانه فراعنه عالم،
ایران است که در مقابل
ِ
ایستاده است.
رهبر معظم انقالب اسالمیدر تبیین نتیجه صفآرایی
استکبار و ملت ایران خاطرنشان کردند :هر جبههای
که در راه خدا حرکت کند ،وعده قطعی و بدون تردید
پروردگار درباره نصرت و پیروزی او محقق خواهد شد،
همچنانکه در طول  ۴۰ســال هرجا درســت حرکت
کردیم ،پیروز شدیم و هرجا کوتاهی داشتیم ،پیروزی
حاصل نشد.
حضرت آیتالله خامنهای رســیدن به چهل سالگی
را در روند شــکلگیری تمدنها ،آغاز بلوغ و شکوفایی
خواندند و افزودند :در این مسیر تمدنی ،چهل سالگی
نــه دوران پیری بلکه دوران عمــق یافتن حرکتها
اســت و به فضل الهی و به برکت «ایمان دینی ،عزم
راســخ ،حضور و آمادگــی و کار و تالش ملت بهویژه
انبوه جوانان خوشفکــر ،مبتکر و امیدوار به آینده»،
حرکــت تاریخی ملت ایران به نتایج درخشــان خود
خواهد رسید.
ایشان پیروزی انقالب و تشکیل جمهوری اسالمیرا
ی متناسب
مقدماتی برای شکل گیری «تمدن اسالم 
با دوران فعلی» دانستند و خاطرنشان کردند :اگر خدا
اراده نکرده بود ،این مقدمات فراهم نمیشد.
ی سخنانشــان در جمع
رهبر معظم انقالب اســام 
هزاران نفر از مردم قم را با بیان نکاتی مهم خطاب به
مسئوالن و مردم ادامه دادند.
حضرت آیت الله خامنهای در مهمترین توصیه خود
به مســئوالن بهخصوص دولتمــردان تأکید کردند:
اولویت کاری خود را حل مشــکالت معیشتی مردم
بهویژه قشرهای ضعیف قرار دهید ،چرا که این مسئله

اهمیت ویژه ای دارد.
رهبر انقالب با اشــاره به تمرکز دشــمن بر مســائل
معیشــتی مردم گفتند :منابع کشور کم است اما چرا
با وجود تذکرات مکرر ،جریانها و افرادی ،ظالمانه این
منابع را میبلعند و بــا دالل بازی و انحصارطلبی در
تجارت ،مانع پیشرفت کشــور میشوند و در تقویت
تولید داخلی کارشکنی میکنند.
رهبر انقالب بار دیگر مهمترین کار امروز مســئوالن
را رسیدگی به مشکالت معیشتی خواندند و افزودند:
البتــه ایــن کار فقط بــا پول پخش کــردن حاصل
نمیشود ،باید مراقب جریانها و دستهای خطرناک و
مضر بود ،همچنانکه این مسائل را بارها با جزئیات در
جلسات کاری به مسئوالن تذکر داده ایم.
ایشــان ،کار و تالش و خدمت بــه انقالب ایران عزیز
و ملت بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مســئوالن
و دولتمردان تأکید کردند :قدر نعمت مســئولیت در
نظام اســامیرا بدانید و به لوازم قدرشناســی از آن
یعنــی «مراقبت در حرف و رفتــار ،پرهیز از گرایش
به اشرافیگری و اسراف و رفتارهای طاغوتی» پایبند
باشــید و تالش کنید مســیر حرکت شما همواره به
سمت الگوی رفتاری و مدیریتی امیرمؤمنان باشد.
«شــجاعت» و «عقالنیت» دو نکته مهم و تذکر دیگر
رهبر انقالب خطاب به مسئوالن بود.
ایشان افزودند :در مقابل توپ و تشر و یاوه گوییهای
امریکا و اروپا پس نزنید و بایســتید و بدانید که اینها
نه تهدیــد ،نه «وعده و قول» و نه حتی امضایشــان
اعتبار ندارد.
حضرت آیت الله خامنه ای حرفهای بی ربط برخی
غربیهــا را به حرفهــای دلقکها تشــبیه کردند و
افزودند :آنها به ایران توصیه میکنند حقوق بشر را از
سعودیها یاد بگیرد؛ آیا این ،حرف یک دلقک نیست؟
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشــان کردند :رفتار
صحیح و عقالنی وظیفه مســئوالن است ،چرا که با
ِ
احساسات صرف ،نمیشود کشــور را اداره کرد البته
احساســات به عنوان پشتوانه عملی شدن تصمیمات
عقالنی الزم است.
«شناخت ،قدردانی و اســتفاده از ظرفیتهای درونی
بهویــژه جوانــان» دیگر توصیه مؤکــد رهبر انقالب
اسالمیبه مسئوالن و دولتمردان بود.
ایشان افزودند :جوانان میتوانند گرههای دستگاهها را
باز کنند ،بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشــان را
بدانید چرا که حتی بلندپروازیهای آنها خوب است و
کشور را به جلو میبرد.
حضــرت آیــت اللــه خامنــه ای در بخــش پایانی
سخنانشان ،مردم را نیز به کمک به مسئوالن توصیه

کردند و افزودند :بخش مهم تقویت تولید داخلی در
زمینههای کیفی و توزیعی ،به تولید کننده و فروشنده
و مغازهدار و مردم مربوط میشود.
ایشان گفتند :امسال سال تقویت تولید کاالهای ایرانی
بوده است ،اما االن در آخر سال باید ببینیم چقدر در
این زمینه پیش رفتهایم و چه کارهایی کردهایم.
حضرت آیت اللــه خامنهای حضــور در صحنههای
انقــاب را بهترین کمک مردم به کشــور دانســتند
و افزودند :دشــمن در تالش اســت با شایعهسازی و
تهمتپراکنی مردم را مضطرب کند و به جان یکدیگر
بینــدازد که البتــه نمیتواند ،اما مــردم باید با این
شگردهای دشمن مقابله کنند.
ایشان خاطرنشــان کردند :انقالب و نظام با خواست
و حمایــت مردم شــکل گرفته و اســتمرار یافته اما
مستکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین
نظام فرا میخوانند که الزم است مردم در مقابل این
تبلیغات ایستادگی و علیه آن حرکت کنند و جوانان
با هوشمندی ،فضای مجازی را به ابزاری برای زدن بر
دهان دشمنان تبدیل کنند.
حضــرت آیت الله خامنهای تحریمها را باعث فشــار
و بروز مشــکالتی برای کشــور دانســتند و افزودند:
آمریکاییها با خوشحالی میگویند تحریم کنونی ملت
ایران در تاریخ ســابقه ندارد اما ملت ایران انشاءالله
در این زمینه شکســتی به آنها میدهد که در تاریخ
بیسابقه باشد.
حضرت آیت الله خامنهای با اشــاره به تحریم کامل
ملت ایران در دوران دفاع مقدس افزودند :دشــمنان
حتی به ما سیم خاردار نمیدادند اما ملت و مسئوالن،
آن تحریمهــا را به زمینهای برای تکیــه بر درون و
شــکوفایی اســتعدادها تبدیل کردند ،بهگونهای که
همان مســیر ،امروز ایران را به قدرت بینظیر منطقه
تبدیل کرده است.
رهبر معظم انقالب تأکید کردند :باید با درسگیری از
این تجربه درخشان و تکیه بر جوانان ،تحریم کنونی
را به وســیلهای برای کار و تالش و شکوفایی تبدیل
کنیم و با بینیازی از دیگران به جایی برسیم که آنها
نیازمند ایران عزیز باشند.
حضرت آیت الله خامنهای تأکید کردند :به فضل الهی
و در پرتو مقاومت و هوشــیاری مردم و مســئوالن و
کار و تــاش بیوقفه ،از تحریمها و مشــکالت عبور
خواهیم کرد و همچنانکــه در جنگ تحمیلی صدام
را به خاک ســیاه نشــاندیم و به درک اســفل رفت،
ی هر روز موفقتر و زندهتر خواهد بود
جمهوری اسالم 
و دشمنان ملت در آمریکا و غرب به سرنوشت صدام
دچار خواهند شد.

نماینده خبرگان :انسان خادم در بحثهای سیاسی محصور نمیشود
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت:
وقتی انســان قصدش خدمت اســت فکرش محدود و
محصور در بحثهای سیاسی نمیشود.
به گزارش دریافتی چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطالعرسانی
شاهچراغ(ع) ،آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب در دیدار
با اســتاندار فارس افزود :در مسئولیتها به سه مسئله
مهــم باید توجه کنیم که مســئلهاول بحث پایبندی
نسبت به نظام و انقالب اسالمیو حفظ ارزشهای آن
است که بسیار حائز اهمیت است.
تولیت آســتان مقدس احمدی و محمدی (ع) بیان کرد:
فرهنگســازی ،عامل عمده ترقی و تعالی و پیشرفت و
حل مشکالت اســت .نباید فکر کنیم مسائل فرهنگی
مسئول خاصی دارد و جزء حیطه کار ما نیست.

آیــت اللــه دســتغیب اضافه کــرد :مســئله دوم در
مســئولیتها ،امامت و رهبری اســت و وجدان همه
ما گواه اســت قوام این نظام به برکــت وجود امام(ره) و
رهبری و جایگاه واالی والیت فقیه اســت .ســی سال
اســت که رهبر معظم در هــر موضوعی با راهنماییها
و ارشاداتشــان ورود پیدا کردنــد ،اگر ملت و دولت به

آگهی مناقصه عمومی97-962

آن در کارشــان عمل کردنــد ،موفق بودند .وی گفت:
مسئله سوم در مسئولیتها ،مردم هستند ،همه بایستی
برای منافع مردم حرکت کنیم و اســاس آن هم مهر و
محبت نسبت به این مردم است که در این چهل سال
شاهدش هستیم.
زمان برای سیاسیبازی وجود ندارد
استاندار جدید فارس نیز در این دیدار گفت :وقتی برای
جناح بندی و سیاسی بازی وجود ندارند ،باید با خدمت
و تالش بتوانیم حل مشکالت را سرلوحه کار خود قرار
ی پیرامون طرح توســعه حرم
دهیم .عنایتالله رحیم 
مطهر اظهار کرد :در مورد این طرح جلســهای خواهیم
داشت و تالش میکنیم هرچه سریعتر اقداماتی در این
زمینه صورت بگیرد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی97-947

نوبت اول آگهی  97/10/18خبرجنوب

نوبت اول 97/10/17 :خبرجنوب

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در نظر دارد اجرای عملیات احداث
مخــزن بتنی  2000مترمکعبی دراک را از طریق مناقصه عمومیو با شــرایط ذیل به بخش
خصوصی واگذار نماید .لذا از کلیه شــرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل میآید ،با توجه به
موارد ذیل جهت اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شــیراز ،میدان شــهید مطهری ،نبش بلوار
قدوسی شرقی ،جنب بانک سپه ســازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند.
ضمناً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شــماره تلفن07138431279-07138431270 :
آماده پاسخگویی میباشد.
 -1مبلغ برآورد اولیه 9/920/058/682 :ریال
 -2مبلغ تضمین شرکتدر مناقصه مبلغ  500/000/000ریال است که باید به یکی از صورتهای
مشــروحه زیر همراه با اســناد مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گذار تسلیم شود.
الف -ضمانتنامه به نفع شــهرداری شیراز با شناســه ملی 14002091671 :و کد اقتصادی:
411364877455
ب -فیش واریز نقدی به حساب سازمان به شماره  700792254289بانک شهر
 -3ارائه رتبه بندی و صالحیت دارای اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی حداقل
ی میباشد.
پایه ( 5پنج) در رشته ابنیه الزام 
ی میباشد.
 -4ارائه سابقه اجرایی در خصوص موضوع مناقصه توسط شرکت ،الزام 
 -5زمان بازدید میدانی ســاعت  8صبح روز شــنبه مورخه  97/10/29و محل تجمع پارک
کوهستانی دراک میباشد.
 -6آخرین مهلت تحویل پیشنهادها :تا ساعت  14روز سه شنبه مورخه  97/11/02میباشد.
 -7زمان تشکیل کمیسیون بازگشــایی پاکتها ساعت  15روز شنبه مورخه  97/11/06در
محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین خواهد بود.
 -8هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شــهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات
مختار میباشد.
 -9بدیهی است شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط شهرداری و
تصمیمات متخذه خواهد بود.
 -10سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.

شــهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات تکمیل و محوطه سازی فرهنگسرای
حکمت را با برآورد اولیه  47/087/485/863ریال ،از طریق مناقصه عمومیبه پیمانکار واجد
شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران متقاضی دارای حداقل پایه  5در رشته ابنیه و پایه
 5در رشته تأسیســات و تجهیزات به صورت توأمان از سازمان برنامه و بودجه کشور دعوت
بعمل میآید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس :میدان دانشجو ،ابتدای
بلوار چمران ،ســاختمان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه
نمایند .ضمناً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 32337507-32331622( :امور
فنی قراردادها) و ( 36292085اداره قراردادها) آماده پاسخ گویی میباشد.
مدت انجام کار 6 :ماه
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  2/354/375/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیشواریزی نقدی به حســاب سپرده  700791888145بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداری
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند ســپرده آنان به ترتیبضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  %5مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورتضمانت نامه بانکی اخذ میگردد.
 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت  14روز دوشنبه مورخ  97/11/1میباشد. تاریخ بازگشایی پاکات ساعت  15روز سه شنبه مورخ  97/11/2میباشد. مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه میباشد. پیشپرداخت داده نخواهد شد. بدیهی اســت هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شــهرداری در رد یک یا تمامپیشنهادها مختار میباشد.
 جهت دریافت اســناد مناقصه ضمن ارائه تصویر صالحیت رتبه بندی مربوطه از ســازمانبرنامه و بودجه ارائه رسید واریز وجه به مبلغ  200/000ریال به شماره حساب  2710بانک
شهر شعبه شهید چمران به نام شهرداری شیراز ،الزامیاست.
 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آئین نامه معامالت شهرداری میباشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز

نوبت دوم آگهی  97/10/20شیرازنوین

اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز

نوبت دوم 97/10/20 :شیرازنوین

