
اخبار كشور

رهبر معظم انقالب: نوروز، روز اول سال هجری شمسی است، روز نو، 
روز اول بهار، اول رویش و جوشش طبیعت و اول شروع زیبایی ها در 
عالم است، این را برای خودتان هم اول بالندگی و جوشش قرار دهید.

اخبار ادبی و هنری
معاون سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در اعتراض 

به سیاست های ضدفرهنگی شهرداری استعفا کرد
حجت االسالم والمسلمین حسن ناصری پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی 
و هنری شــهرداری تهــران در اعتراض به سیاســت های ضدفرهنگی حاکم بر 

شهرداری تهران از سمت خود استعفا داد.
یکی از دالیل استعفای ناصری پور انتقاد شدید او به برگزاری همایش بانوان 
شاغل شهرداری تهران و نوروز باستانی و حواشی آن عنوان شده است. پیشتر در 
پی برگزاری این مراسم با حضور شهردار تهران که با نمایش رقص و آواز دختران 
همراه بود، ناصری پور اعالم کرده بود: ســازمان فرهنگی در این رویداد دخالتی 

نداشته و آن را نقد و محکوم می کند و از دستگاه قضا هم انتظار پیگیری دارد.
وی همچنین تأکید کرده بود: اساســاً این هنجارشکنی را اتفاقی نمی دانم، 
چــون در برنامه هایی که شــهردار حضور می یابد، مالحظات خاصی از ســوی 
اطرافیــان و نزدیکان او وجود دارد و کوچکترین موضوعات هم رصد می شــود 

بنابراین حرکات موزون دختران یک اتفاق نبوده است.
ناصری پور پس از انتشار خبر استعفایش در رسانه ها در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس ضمن تأیید این خبر خاطرنشان کرد: چندان امیدی به دستگاه های متولی 
فرهنگی کشور نیست، بنابراین باید به ندای »آتش به اختیار« رهبر انقالب لبیک 

گفت و »کار فرهنگی خودجوش و تمیز« را گسترش داد.
وی همچنین وعده داد در آینده نه چندان دور، بسیاری موضوعات و مطالب 

فرهنگی و اجتماعی در حوزه های مدیریت شهری و کشور را خواهم گفت.
کمک های دولتی در خانه سینما 

کجا هزینه می شود؟
کمک های نهادهای دولتی به خانه سینما که باید در اختیار اعضای این خانه 

قرار گیرد؛ کجا هزینه می شود؟
این پرسشی است که باید مسئولین خانه سینما پاسخگوی آن باشند.

شنیده شــده اخیرا یک نهاد دولتی 9 میلیارد ریال برای توزیع میان اهالی 
خانه ســینما به این تشکل پرداخت کرده است. ســال گذشته هم گویا وزارت 
تعاون ســه هزار ســبد کاالی سفارشی به خانه ســینما هدیه داد اما خبری از 
توزیع آن پول و آن ســبد منتشر نشد. این بذل و بخشش های دولتی در حالی 
اســت که خانه سینما همیشه ژست مســتقالنه و غیردولتی به خود می گوید و 
برخی از فیلمســازان در آثارشان بشدت زاویه خود با نظام سیاسی را به نمایش 
می گذارند. البته گویا بعضی از دســت اندرکاران دولتــی، چندان با این موضوع 
مسئله ندارند چنانکه یکی از موسسات تابعه وزارت ارشاد، هفت میلیارد ریال به 
فیلم »آشغال های دوست داشتنی« کمک کرده است.کیهان در انتظار تایید یا رد 

این خبر از سوی خانه سینما و سازمان سینمایی است!
هدیه نوروزی وزارت ارشاد به حامی اغتشاشگران!

وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به حامی اغتشاشــگران و اهانت کننده به 
شهیدان مدافع حرم، هدیه نوروزی داد!

به گزارش خبرنگار کیهان، تهمینه میالنی که در حمایت از اغتشاشگران دی 
ماه که عامل شــهادت پنج هموطن بی گناه و از جمله دو نوجوان بودند، چیزی 
کم نگذاشــت، حاال در آستانه نوروز، مجوز ســاخت فیلم پازل به تهیه کنندگی 
همســرش را دریافت کرد. میالنی که برخالف ادعا و اصرارش ســابقه گروهکی 
در کارنامه دارد و مدتی هم در بازداشــت به سر برده ، مدت هاست که در قالب 
فیلمســازی کم توان ظاهر شده و تالش می کند با نظر پراکنی های سطحی و به 

شدت عوامانه توجه مخاطبان را به خود جلب کند!
ظاهرا اختالل در دستگاه فرهنگی تا جایی است که حامیان اغتشاشگران از 
نظر این دســتگاه مصونیت دارند و برخی از مدیران سازمان سینمایی کشور هم 
مجوز دارند در فضای مجازی علنا از پروژه ضداسالمی و ضدایرانی مثل »دختران 

خیابانی« حمایت نمایند و همچنان در صندلی مدیریت جا خوش کنند!

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

لزوم تفکر در جلوه  های خلقت الهی
»از آیات او )خداوند( آفرینش آسمان ها و زمین 
و تفاوت زبان ها و رنگ های شــما است؛ در این 
)جلوه  های خلقت( نشــانه هایی است برای اهل 

علم«.                  
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بروجردی:
اروپا توان تصمیمات مهم را ندارد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
اروپا همواره نشان داده است که توانمندی الزم را برای تصمیمات 

مهم ندارد.
عالءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، در واکنش به تصمیم اخیر تروئیکای اروپایی )کشورهای فرانسه، 
آلمان و انگلیس( برای اعمال تحریم های جدید علیه برنامه موشکی ایران 
با هدف نگه داشتن آمریکا در توافق هسته ای )برجام( اظهار داشت: اینکه 
کشورهای اروپایی برای خوش رقصی در مقابل آمریکا بخواهند جمهوری 
اسالمی ایران را تحریم کنند، بدترین روشی است که نشان دهنده ضعف 

اروپایی ها در مقابل فشارهای آمریکا خواهد بود.
وی افزود: اروپا همواره نشــان داده اســت که با وجــود اینکه یک 
 مجموعه ۲۸ کشوری اســت، اما توانمندی الزم را برای تصمیمات مهم 

ندارد.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: اگر چنین تصمیمی بخواهد عملی شــود، قطعاً اثر 

تخریبی شدیدی بر روابط ایران و اروپا خواهد گذاشت.
بروجردی در گفت و گو با مهر دربــاره وظیفه وزارت امور خارجه در 
قبال این بیانیه اروپایی ها تصریح کرد: ما همان سیاســت تقویت نگاه به 
شرق و انجام کارهای بزرگ با کشورهایی مانند روسیه و چین و استفاده 

از ظرفیت همسایگان را باید دنبال کنیم و این قطعاً بهترین کار است.

وزیر صنعت:
کرمانشاه روز اول عید 

میزبان رئیس جمهور است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کرمانشــاه روز اول عید 

میزبان رئیس جمهور است.
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کرمانشاه روز 

اول عید میزبان رئیس جمهور است.
شــریعتمداری در حاشیه جلســه هیئت دولت با بیان اینکه با تمام 
تــوان در خدمت مردم هســتیم و تالش می کنیم به ســهم خودمان از 
مشــکالت مردم  کم کنیم اظهار کرد: در تقویت ســاختارهای صنعتی 
کشــور ما قدم های مثبتی برداشته ایم. تدوین نقشه راه برای دوره چهار 
ســاله در حوزه معدن انجام شده است. این اقدام در راستای شعار سال 
و مقاوم ســازی اقتصــادی ایران اســت. در زمینه اکتشــافات معدنی و 

ظرفیت های جدید نیز کار متراکمی انجام داده ایم.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: به دنبال دقت بیشــتر برای کاهش 
ریسک سرمایه گذاری در حوزه معدن هستیم و نقشه های یک – دویست 
و پنجاه هزارم را در اختیار مردم قرار می دهیم تا پراکندگی منابع معدنی 
در اختیار مردم قرار بگیرد و ریسک سرمایه گذاران اینگونه کاهش یابد تا 
طرح های نیمه کاره ای که باقی مانده بود را و بیش از 50 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشت را پیگیری کنیم تا به بهره برداری برسند.

صفحه 3
دوشنبه 2۸ اسفند ۱3۹۶ 

اول رجب ۱43۹ - شماره 2۱۸۷۱

اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای که برآورد 
پروژه ها براســاس فهرست بهاء ابنیه و تأسیسات برقی و مکانیکی ســال 1396 و رعایت بخشنامه 96/1299188 مورخ 96/5/4 معاونت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشد به اجرا درآورد.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه و روزنامه: تاریخ 96/12/27 ساعت 14 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز 97/1/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز 97/1/27

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز 97/1/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف 

آدرس: زاهدان کوی قدس نبش چمران 1 اداره کل نوسازی مدارس استان و تلفن 054-33230181
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934 - 021 دفتر ثبت نام 88969737 - 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها: در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر« موجود است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مدت اجرا)ماه(مبلغ برآورد )ریال(محل اجراعنوان پروژهردیف

احداث استخر شنای مدرسه شهید اسماعیل داستان چابهار 1
19/158/501/09412957/930/000چابهار)از حیث تکمیل استخر و موتورخانه(

احداث استخر و موتورخانه نرجس خاتون ایرانشهر 2
20/192/110/916121/009/606/000ایرانشهر)از حیث تکمیل(

8/867/564/1448443/380/000نیکشهراحداث مدرسه 6 کالسه آبگاه نیکشهر )از حیث تکمیل(3

از حیث تکمیل(4 3/931/264/7034196/570/000بم پشتاحداث مدرسه 3 کالسه نیرهی بم پشت سراوان )

از حیث تکمیل(5 21/563/258/258121/078/170/000سراواناحداث مدرسه 9 کالسه سراوان )

9/801/909/41810490/100/000زاهداناحداث دبیرستان 12 کالسه منزل آب زاهدان6

فراخوان مناقصه عمومی
سازمان نوسازی، توسعه  یک مرحله ای

و تجهیز مدارس کشور
اداره کل نوسازی مدارس استان 

سیستان و بلوچستان

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان

ت دوم
نوب

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

شرحردیف
نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن1

نشانی دستگاه مناقصه گزار: استان گیالن- بندرانزلی- غازیان- خیابان شهید مصطفی 2
خمینی نمابر 44423902-013 تلفن 013-44424701

غربی  3 موج شکن  ایمن سازی  و  پیاده راه سازی  روسازی،  اجرای  مناقصه:  موضوع 
بندرانزلی.

4

تاریخ شروع و خاتمه فروش اسناد و تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گزار:
تاریخ شروع فروش اسناد: از ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 96/12/27

تاریخ خاتمه فروش اسناد: تا ساعت 17 روز پنج شنبه مورخ 97/1/16
تاریخ جلسه توجیهی و بازدید ازمحل کارگاه: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/1/22 

)با ارائه معرفی نامه کتبی(
مهلت تحویل و بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه ستاد ایران: تا ساعت 14:30 

روز یک شنبه  مورخ 97/1/26

5

از  مناقصه  برگزاری   مراحل  مناقصه: کلیه  اسناد  دریافت  نشانی محل  و  توزیع  نحوه 
سامانه  درگاه  از طریق  پاکت ها  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تلفن: 021-41934

6

مناقصه شامل  اسناد  کلیه  مناقصه گران:  اسناد تکمیل شده  محل تحویل 
ستاد  سامانه  به  الکترونیکی  صورت  به  مناقصه گران  توسط  ج(  و  ب  الف،  )پوشه 
ایران )مندرج در بند 5 آگهی( ارسال گردد، همچنین مقتضی است، پوشه الف )اصل 
تضمین فرایند اجرای کار( عالوه بر بارگذاری در سایت مذکور به صورت فیزیکی به 
دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان اداری به نشانی مندرج 

در بند 2 آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

7
در  شرکت  تضمین  کار:  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع 
نقد  وجه  واریز  یا  و  ماه  سه  اعتبار  با  بانکی  ضمانتنامه  به صورت  کار  ارجاع  فرایند 
به حساب سپرده اداره کل به شماره 2196454405002 نزد بانک صادرات به مبلغ 

485/000/000 )ریال( به حروف: )چهارصد وهشتاد و پنج میلیون( ریال.
قیمت برآوردی موضوع مناقصه: 9/694/398/940 ریال می باشد.8

9
تاریخ  یکشنبه  مناقصه گران:  روز  اسناد  بازگشایی  محل  و  زمان  تاریخ، 
97/1/26 راس ساعت 15 در محل دفتر مدیرکل واقع در طبقه سوم ساختمان اداری 

به نشانی مندرج در بند 2 آگهی

10

شرایط الزامی شرکت  در مناقصه:
1- داشتن حداقل رتبه 5 رشته های ابنیه و راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه

2- ارائه دو قرارداد مشابه با موضوع مناقصه با مبلغ حداقل ده میلیارد ریال برای هر 
قرارداد )مربوط به پنج سال گذشته(

3- ارایه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی مطابق فرم مندرج در اسناد مناقصه.
4- مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع مناقصه.

5- گواهی عدم بدهی )از  اداره کل امور مالی سازمان بنادر( با ارایه درخواست از طریق 
نمابر اداره کل امور مالی با شماره 84932515- 021 و 021-88651074

11
بهای اسناد مناقصه: بهای دریافت اسناد به مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال 
می باشد که الزم است از طریق سامانه و قبل از دریافت اسناد توسط مناقصه گران 

به شماره حساب 2176454401004 بانک ملی )حساب مناقصه گزار(، واریز گردد.

فراخوان مناقصه عمومی 
نوبت دوم)یک مرحله ای( شماره ۹۶/۶

P.M.O P.M.O

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

شرحردیف
نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن1

نشانی دستگاه مناقصه گزار: استان گیالن- بندرانزلی- غازیان- خیابان شهید مصطفی 2
خمینی نمابر 44423902-013 تلفن 013-44424701

موضوع مناقصه: احداث ساختمان باشگاه ملوانان3

4

تاریخ شروع و خاتمه فروش اسناد و تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گزار: تاریخ 
شروع فروش اسناد: از ساعت 8 صبح روز یک شنبه مورخ 96/12/27
تاریخ خاتمه فروش اسناد: تا ساعت 17 روز پنج شنبه مورخ 97/1/16

تاریخ جلسه توجیهی و بازدید از محل کارگاه: ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 97/1/26 
)با ارائه معرفی نامه کتبی(

مهلت تحویل و بارگزاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه ستاد ایران: تا ساعت 14:30 
روز سه شنبه مورخ 97/1/28

5

نحوه توزیع و نشانی محل دریافت اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری  مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تلفن: 021-41934

6

مناقصه شامل  اسناد  کلیه  مناقصه گران:  اسناد تکمیل شده  محل تحویل 
ستاد  سامانه  به  الکترونیکی  صورت  به  مناقصه گران  توسط  ج(  و  ب  الف،  )پوشه 
ایران )مندرج در بند 5 آگهی( ارسال گردد، همچنین مقتضی است، پوشه الف )اصل 
تضمین فرایند اجرای کار( عالوه بر بارگزاری در سایت مذکور به صورت فیزیکی به 
دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان اداری به نشانی مندرج 

در بند 2 آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

7
در  شرکت  تضمین  کار:  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع 
نقد  وجه  واریز  یا  و  ماه  سه  اعتبار  با  بانکی  ضمانتنامه  به صورت  کار  ارجاع  فرایند 
به حساب سپرده اداره کل به شماره 2196454405002 نزد بانک صادرات به مبلغ 

1/140/000/000 )ریال( به حروف: )یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون( ریال.
قیمت برآوردی موضوع مناقصه: 22/788/269/625 ریال می باشد.8

9
تاریخ  سه شنبه  مناقصه گران:  روز  اسناد  بازگشایی  محل  و  زمان  تاریخ، 
97/1/28 راس ساعت 15 در محل دفتر مدیرکل واقع در طبقه سوم ساختمان اداری 

به نشانی مندرج در بند 2 آگهی

10

شرایط الزامی شرکت  در مناقصه:
1- داشتن حداقل رتبه 5 رشته های ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه

2- ارائه حداقل سه قرارداد مشابه با موضوع مناقصه با مبلغ حداقل بیست میلیارد ریال برای 
هر قرارداد )مربوط به پنج سال گذشته(

3- ارایه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی مطابق فرم مندرج در اسناد مناقصه.
4- مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع مناقصه.

5- گواهی عدم بدهی )از  اداره کل امور مالی سازمان بنادر( با ارایه درخواست از طریق نمابر 
اداره کل امور مالی با شماره 84932515- 021 و 021-88651074

11
بهای اسناد مناقصه: بهای دریافت اسناد به مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال 
می باشد که الزم است از طریق سامانه و قبل از دریافت اسناد توسط مناقصه گران 

به شماره حساب 2176454401004 بانک ملی )حساب مناقصه گزار(، واریز  گردد.

فراخوان مناقصه عمومی 
نوبت دوم)یک مرحله ای( شماره ۹۶/۷

P.M.O P.M.O

اداره کل نوســازی مدارس استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد پروژه مشــروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
که برآورد پروژه ها براســاس فهرســت بهاء ابنیه و تأسیسات برقی و مکانیکی سال 1396 و رعایت بخشنامه 96/1299188 مورخ 96/5/4 معاونت 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشد به اجرا درآورد.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه و روزنامه: تاریخ 96/12/27 ساعت 14 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز 97/1/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز 97/1/26

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز 97/1/27
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: 

آدرس: زاهدان کوی قدس نبش چمران 1 اداره کل نوسازی مدارس استان و تلفن: 05433230181
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934 - 021 دفتر ثبت نام: 88969737 - 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام/ پروفایل تأمین کننده/ مناقصه گر« موجود 
است.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(مدت اجرا)ماه(مبلغ برآورد )ریال(محل اجراعنوان پروژهردیف

احداث خوابگاه و سلف سرویس شبانه روزی حصاروئیه 1
شهرستان زاهدان )از حیث تکمیل خوابگاه، سلف و...(

5/419/918/7586271/000/000زاهدان

احداث استخر و موتورخانه مولوی حسین بر زاهدان 2
)از حیث تکمیل(

19/026/912/09812950/351/000زاهدان

12/534/420/7047626/730/000زابلتکمیل مدرسه 12 کالسه 12 فروردین زابل3

از حیث تکمیل(4 8/287/605/2826414/390/000خاشاحداث مدرسه 6 کالسه اسماعیل آباد خاش )

از حیث تکمیل(5 4/902/603/5534245/140/000مهرستاناحداث مدرسه 3 کالسه دیهی مهرستان )

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان

سازمان نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور

اداره کل نوسازی مدارس استان 
سیستان و بلوچستان

ت دوم
نوب

فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 
ت اولهمراه با ارزیابی کیفی )شماره ۹۶/۸(

نوب

P.M.O P.M.O

شرحردیف

نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن1

 ۲
نشانی دستگاه مناقصه گزار: استان گیالن - بندرانزلی - غازیان - خیابان شهید 

مصطفی خمینی نمابر 444۲390۲-013 تلفن 013-444۲4701

موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی اسکله های 4 تا 10 بندرانزلی3

4

تاریخ شروع و خاتمه فروش اسناد و تاریخ تحویل اسناد به مناقصه گزار:
تاریخ شروع فروش اسناد: از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ 97/1/۲۲

تاریخ خاتمه فروش اسناد: تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 97/۲/1
تاریخ جلسه توجیهی و بازدید از محل کارگاه: ساعت: 10 صبح روز دوشنبه مورخ 

97/۲/17 )با ارایه معرفی نامه کتبی(
مهلت تحویل و بارگزاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه ستاد ایران تا ساعت 

14:30 روز    یکشنبه مورخ 97/۲/۲3

5

نحوه توزیع و نشانی محل دریافت اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت   اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پوشه ها از طریق درگاه 
انجام   www.setadiran.ir ایران( به آدرس الکترونیکی دولت )ستاد  سامانه تدارکات 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تلفن: 0۲1-41934

6

نحوه تحویل )بارگزاری( اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه توسط مناقصه گران:
اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط ذکر شده، توسط مناقصه گران به 
صورت الکترونیکی به سامانه ستاد ایران )مندرج در بند 5 آگهی( ارسال گردد. همچنین 
مقتضی است، پوشه الف )اصل تضمین فرایند اجرای کار( عالوه بر بارگزاری در سایت 
مذکور به صورت فیزیکی به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان 

اداری به نشانی مندرج در بند ۲ آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

7

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه و یا واریز 
وجه نقد به حساب سپرده اداره کل به شماره ۲19645440500۲ نزد بانک صادرات به 

مبلغ ۲/600/000/000 )ریال( به حروف: )دو میلیارد و ششصد میلیون ریال(.

مبلغ برآوردی موضوع مناقصه: 63/۸54/069/۲07 ریال می باشد.۸

9

تاریخ، زمان و محل گشایش اسناد مناقصه گران:
روز یکشنبه تاریخ 97/۲/۲3 راس ساعت 15 در محل دفتر مدیرکل واقع در طبقه سوم    
ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند ۲ آگهی توضیح: در روز گشایش اسناد مناقصه، 
ابتدا پوشه اسناد ارزیابی کیفی باز شده و جهت بررسی به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع 
می گردد سپس شرکت هایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را اخذ نمایند به کمیسیون 

مناقصه جهت گشایش پوشه های الف، ب و ج معرفی می گردند.

10

شرایط الزامی شرکت در مناقصه:
1- داشتن حداقل رتبه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه

۲- مناقصه گرانی که در پنج سال اخیر با این اداره کل قرارداد داشته اند مکلفند رضایت نامه 
مرتبط با قراردادهای خود را با مهر و امضای باالترین مقام دستگاه )مدیرکل( ارائه نمایند.

3- ارایه سابقه کار مطابق با شرایط اسناد مناقصه.
4- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال 95 )که در دفتر اسناد رسمی 

برابر اصل شده باشد.(
5- مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع مناقصه.

6- گواهی عدم بدهی )از اداره کل امور مالی سازمان بنادر( با ارائه درخواست ازطریق نمابر 
اداره کل امور مالی با شماره ۸493۲515-0۲1 و 0۲1-۸۸651074

11
بهای اسناد مناقصه: بهای دریافت اسناد به مبلغ 1/000/000 )یک میلیون( ریال می باشد 
که الزم است ازطریق سامانه و قبل از دریافت اسناد توسط مناقصه گران به شماره حساب 

۲176454401004 بانک ملی )حساب مناقصه گزار( واریز گردد.

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

رئیس جمهور کشــورمان گفت: در طول سال 
گذشــته اقدامات خوبی در منطقه انجام گرفت و 
بزرگ ترین گروهک تروریســتی خطرناک یعنی 
داعش بــه زانو درآمد، کاری که انجام گرفت یک 
دســتاورد برای بشریت بود و از همه عزیزانی که 
از این سرزمین در این راستا از نثار جان خودشان 

هم دریغ نکردند در برابرشان تواضع می کنیم.
روحانی رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه آخرین 
جلســه هیئت دولت در ســال 96 در جمع خبرنگاران 
گفت : در سیاست خارجی موفقیت های خوبی داشتیم 
و بدخواهان ما شکست های کم نظیری را تجربه کردند. 
آن وقتــی که رفتند راجع به یمن به ما تهمت بزنند در 
شــورای امنیت ناموفق بودند و حتی آنجا که خواستند 
به مسئله قدس اهانت کنند و آنجا را به عنوان پایتخت 
رژیم غاصب اعالم کنند آنجــا هم از دید افکار عمومی 
جهان، دولت ها و جهان اســالم محکوم شــدند و ما به 
حمداهلل در طول ســال گذشــته اقدامات خوبی که در 
منطقه انجام گرفت و بزرگ ترین گروهک تروریســتی 
خطرناک یعنی داعش به زانو درآمد و ما از همه مردمی 
که در این زمینه تالش  کرده اند تقدیر می کنیم این یک 
دســتاورد برای بشریت بود و از همه عزیزانی که از این 
سرزمین در این راســتا از نثار جان خودشان هم دریغ 

نکردند در برابرشان تواضع می کنیم.
رئیس جمهــور اضافه کرد:  کاری کــه انجام گرفت 
یک هدیه به بشــریت بود برای ثبــات منطقه. ما ثبات 
منطقــه را به عنوان یک هدف مهــم ادامه می دهیم و 
امیدواریم در ســال آینده موفقیت های خوبی در زمینه 
ثبات و امنیت منطقه و رابطه مان با جهان داشته باشیم. 
ما اصل تعامل ســازنده عزتمند را با دنیا ادامه خواهیم 
داد چــه آمریکا بخواهد و چه نخواهــد، چه بدخواهان 
بخواهند و چه نخواهند چه یک دو تا کشور کوچک در 
ایــن منطقه بخواهند یا نخواهند تعامل ما با جهان یک 
تعامل ســازنده خواهد بود اما از منافع ملی مان در هیچ 
شرایطی نخواهیم گذشــت و حافظ منافع ملی، امنیت 
ملی و مصالح ملی مان خواهیم بود و مطمئنیم که مردم 

ما هم در کنار دولت خواهند بود.
روحانی در ادامه افزود : مردم به خوبی بین اعتراض 
و اغتشــاش دیوار الزم را به وجــود آوردند و دولت هم 
صریح تر از همیشه اعتراض مردم را به رسمیت شناخت 
اما در عین حال تخریب اموال و اغتشــاش بی نظمی و 
زیر پا گذاشتن قانون برای دولت قابل قبول نبود و مردم 
کامال این فاصله را در عمل و تظاهرات میلیونی خودشان 

به خوبی نمایان ساختند.
روحانی اظهار داشــت: ما انتقاد و اعتراض را قبول 
داریم، اشکاالتی اســت که باید گفته شود و رفع شود و 
همه باید دســت به دست هم دهیم و همه باید قانون و 
اموال عمومــی را مراعات کنیم و نباید خانواده ها متأثر 
شوند، بترسند و نباید کســب و کارها تعطیل شود. در 
عین حال هم گوش ما باید برای ســخنان مردم شــنوا 

باشد.
سال 96 افزایش واردات داشتیم 

روحانــی در عملکرد اقتصادی دولت در ســال 96 
با اشاره به افزایش واردات گفت : امسال گرچه صادراتمان 
نســبت به وارداتمان رشد داشته و باالی 5 درصد رشد 
ارزشی نســبت به پارسال داشته اســت، اما واردات ما 
امسال کمی بیشتر شده و نسبت صادرات و واردات یک 
مقداری نسبت به پارسال متفاوت است، اما وقتی به آمار 

ریز مراجعه کردم بعضی از آنها خوشحال کننده است.

وی در مورد بخش مســکن گفت: ما در این بخش 
طی سال های قبل رشد نداشتیم و رشد منفی داشتیم 
اما در سال 96 رشــد ما در مسکن مثبت است در این 
3 الی 4 ماهه آخر امســال فروش مسکن در تهران 19 
درصد نســبت به همین زمان در سال قبل افزایش پیدا 
کرده و رونق بخش مسکن آغاز می شود. سال آینده در 
بافت فرسوده یک حرکت جدیدی را آغاز خواهیم کرد 
که از پایان امســال و از ۲۲ بهمن شــروع شد که ادامه 

پیدا می کند.
رئیس جمهور در مورد محیط زیست نیز اعالم کرد: 
در این زمینه نیز گام های خوبی برخواهیم داشــت که 
از جمله نوســازی ناوگان حمل ونقل اســت آن هم در 
ســال آینده رکورد خواهد برد در نوســازی و بازسازی 
یک رکورد خواهیم داشت در مجموع می خواهم بگویم 
که کشــور ما در رشد و توسعه کشورهای دیگر به طور 
متوســط و حتی کشــورهای در حال توسعه و نوظهور 

شرایط مناسبی است.
باید در زمینه عدالت 

قدم های جدی تری را برداریم
وی ادامــه داد: از لحاظ عدالت و اجتماعی قدم های 
خوبی برداشته شده است گرچه باید این قدم ها برداشته 
شــود ما در طول 4 سال گذشــته همه ساله حقوق و 
دستمزد کارگران و کارمندان همواره از تورم بیشتر بود. 
این به معنی قدم در عدالت است و همواره حداقل حقوق 

بیشتر از مقداری بوده که حقوق را اضافه کرده ایم.
روحانی با اشــاره به سخنان رهبری در مورد عدالت 
تأکید کرد: همانگونه که ایشــان فرمودند باید در زمینه 
عدالت قدم های جدی تری را برداریم تا به نقطه مطلوب 
برسیم سال آینده سال ســرمایه گذاری، رشد و توسعه 
اقتصــادی و عدالت اجتماعی خواهد بود. من در یکی از 
مصاحبه هایی که اوایل سال آینده انجام می دهم توضیح 

خواهم داد که چه برنامه هایی را اجرا می کنیم.
رئیس قوه مجریه تأکید کــرد: ملت بزرگ ایران در 
طول سال گذشــته روزهای غمباری هم داشت هم در 
زمین و هم در آســمان و هم در دریا داشتیم و برای ما 
بسیار تأسف آور بود و عده ای از هم میهنان و عزیزانمان 

را از دست دادیم.
وی با  اشــاره به زلزله کرمانشاه و کرمان خاطرنشان 
کرد: همه ایــن حوادث مثل زلزله کرمانشــاه، کرمان، 

کشتی سانچی و هواپیمای یاسوج برای ما تأسف آور بود. 
اما مردم ما به خوبی در حوادث نشــان دادند که چگونه 
نوع دوست هستند و وطن و هموطن خودشان را دوست 
دارند و برادرانه به میدان آمدند و برای برداشتن اجساد 
از برف های انباشته شــده و کوه ها نهراســیدند و رفتند 
برای پیدا کردن نشانه هایی از غرق شدگان و غواصان ما 
به شــهامت به منطقه رفتند در زلزله همه مردم کمک 

کردند.
رئیس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان خود 
تاکید کرد: همانطور که انتقاد را به رسمیت می شناسیم 
و باید بشناسیم، اعتراض را به رسمیت شناختیم و باید 

بشناسیم.
روحانی همچنین ضمن تبریک پیشــاپیش حلول 
ســال نو به ملت ایران گفت : ایرانیان با ذوق سرشــار 
خود بهترین فصل و روز را به عنوان جشن نوروز و آغاز 
سال جدید خود انتخاب کردند و از طرف دیگر همواره 
دین مبین اسالم آداب و رسوم نیکو و سنت های حسنه 
از جمله جشــن ملی بزرگ ایرانیان را مورد تأیید قرار 

داده است.
به گزارش تسنیم دکتر روحانی اضافه کرد: ایرانیان 
بعد از اســالم ذوق مضاعفی به خرج داده و هویت ملی 
خود را بــا هویت دینی تلفیق کردند و در زمان تحویل 
ســال با اجتماع در مراکز دینی و مذهبی، دست نیاز و 
دعا به سوی پروردگار بلند کرده و سپس دست اخوت و 

برادری به یکدیگر می دهند.
روحانی در دیدار وزیر خارجه عمان:
کشتار مردم یمن باید متوقف شود

رئیس جمهور بر ضرورت ارسال کمک های دارویی و 
غذایی برای مردم یمن و تالش برای پایان دادن بمباران 

و کشتار مردم تاکید کرد.
حجت االسالم روحانی روز یکشنبه در دیدار یوسف 
بن علوی وزیر امور خارجه عمان، با اشاره به اینکه امروز 
ایران و عمان مسئولیت سنگینی در قبال مسایل منطقه 
بــه دوش دارند و باید با اســتفاده از تجــارب خود در 
راســتای توسعه صلح و ثبات منطقه گام بردارند، افزود: 
هر چه منطقه ناامن و بی ثبات تر باشد، کشورهای منطقه 

بیش از همه متضرر خواهند شد.
رئیس جمهور اوضاع انسانی در یمن را بسیار بحرانی 
و نگران کننــده دانســت و با تأکید بر ضرورت ارســال 

روحانی : 

به زانو درآوردن داعش دستاوردی برای بشریت بود 
کمک هــای دارویی و غذایی بــرای مردم یمن و تالش 
برای پایان دادن بمباران و کشتار مردم اظهار امیدواری 
کرد همکاری های متقابل ایــران و عمان بتواند موجب 
کمــک  به مردم یمن و برقــراری صلح و آرامش در این 

کشور شود.
یوســف بن علوی وزیــر امور خارجه عمــان نیز با 
تقدیر از اهتمام و جدیت جمهوری اســالمی ایران برای 
تقویــت صلح و ثبات در منطقه، گفــت: درگیری ها در 
یمن جز مصیبت و نابســامانی نتیجه ای برای منطقه به 
همراه نداشــته و باید تالش کنیم تا هر چه ســریع تر، 
کشتار مردم در این منطقه به پایان رسیده و کمک های 

انسان دوستانه به دست مردم برسد.
دیدار با الریجانی

به گــزارش خانه ملــت همچنین علــی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در دیدار با وزیرخارجه 
عمان، اظهار داشــت: شــرایط امروز منطقه در حالت 
ناآرامی قرار دارد و کشــورهای منطقه و سایر کشورها 
باید به این مســئله آگاه باشند که نباید به این شرایط 

دامن زد.
رئیس قوه مقننــه تصریح کرد: اکنون که مســئله 
موشــکی ایران باعث دغدغه خاطر برخی از کشــورها 
شــده است باید گفت که دلیل این همه هراس چیست 
و این تکنولوژی موشکی از 30 سال پیش در اختیار ما 
قرار دارد و مســئله جدیدی نیست و نکته بعدی اینکه 
جمهوری اسالمی ایران به ســوی کدام کشور موشک 

پرتاب کرده است.
وی تاکیــد کرد: حضور ایران درکشــورهایی مانند 
عراق و سوریه به درخواست خود دولت ها و برای کمک 
به آنها بوده اســت و همیشه هم راه حل سیاسی را برای 

رفع مشکالت پیشنهاد داده است.
دکتــر الریجانی درخصوص برجام تاکید کرد: ایران 
نســبت به این توافقنامه پایبند بوده اســت و این تعهد 
تازمانــی پابرجا خواهد بود کــه طرف های دیگر نیز به 

تعهدات خود پایبند باشند.
درایــن دیــدار وزیر خارجه عمان گفــت: برخی از 
کشــورها از سیاســت های دفاعی و موشکی جمهوری 
اســالمی ایران هراس دارند اما بــرای این دلهره دلیلی 
وجود ندارد زیرا در چنین شرایط بحرانی که بر منطقه 
حاکم اســت، ایران حــق دارد که بــرای حفظ امنیت 

کشورش قدرت نظامی داشته باشد.
یوسف بن علوی اظهار داشــت: درخصوص حضور 
جمهوری اسالمی ایران در سوریه نیز بارها تاکید داشته 
ایم که هیچ کشــوری نمی تواند بدون درخواست و میل 
دولت آن کشــور در آنجا نیرو داشته باشد و ایران برای 
کمک و به درخواست خود آن دولت در آنجا حضور دارد.

وزیرخارجــه عمــان گفــت: ما هــم معتقدیم که 
بایــد مســائل را از طریق مذاکرات سیاســی حل کرد 
و نظامی گری و کشــتار مــردم بی گنــاه نمی تواند به 
ایجاد صلــح و آرامش در جهان کمک کنــد. وی ابراز 
امیدواری کرد تا کشــورهایی کــه جنگ را راه حل رفع 
مناقشــات می دانند از روش های دیگری برای حل آن 
 اســتفاده نمایند و با کمک یکدیگر تروریســم را نابود 

کنند.
وزیر خارجه عمان در ادامه با  اشــاره به لزوم توسعه 
روابط اقتصادی و تجاری با ایران، تصریح کرد: کشــور 
عمان عالقمند اســت تا ســطح روابط بازرگانی خود را 
با ایران افزایش داده و از طریق گسترش خطوط ریلی، 

سطح مبادالت اقتصادی را باال ببرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف خبر داد

طرح نوروزی آرامش بهاری در امامزادگان و بقاع متبركه
حجت االسالم والمســلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
سازمان اوقاف و امور خیریه امروز ۲۷ اسفندماه  با حضور در نشست خبری 
به تشریح جزئیات طرح آرامش بهاری که در آستان امامزادگان و بقاع متبرکه 
برگزار می شود، پرداخت و گفت: این طرح  با شعار »بهار را با محبت تو آغاز 
می کنیم« امسال در دو هزار و ۷۰۰ آستان مقدس و بقعه متبرکه برپا و شامل 
دو بخش برنامه های فرهنگی و معرفتی و همچنین خدمات اجتماعی می شود.
وی در تبیین برنامه های فرهنگی و معرفتی در نظر گرفته شــده در طرح آرامش 
بهاری گفت: عموم مردم، عالقه مند هستند که در لحظه تحویل سال در آستان و اعتاب 
مقدس ائمه اطهار باشند، وجود امامزادگان نعمتی محسوب می شود تا محروم ماندگان 
از حضور در چنین فضاهایی بتوانند از معنویت آستان امامزادگان بهره مند شوند بدین 
منظور مراسم تحویل سال نو طی امسال نیز با شب شهادت امام هادی)ع( مقارن شده 
است و همراه با برپایی مراسم قرائت، همخوانی قرآن، مدیحه سرایی، سخنرانی و قرائت 

ادعیه در این اماکن مقدس برگزار می شود.
وی برپایی خیمه های معرفت را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شــده برشمرد 
و اظهــار کرد: اولویت ویژه ما در این خیمه ها آموزش مهارت های زندگی اســت؛ چرا 
که می تواند در رفع آســیب های اجتماعی نیز اثرگذار باشد. حجت االسالم شرفخانی از 
اجــرای برنامه های متنوع برای کــودکان و نوجوانان در قالب طرح آرامش بهاری خبر 
داد و گفت: القای غیر مســتقیم مفاهیم و آداب دینی را در قالب های مختلف بازی و 
ســرگرمی برای کودکان در نظر گرفته ایم. وی در ادامه به برپایی نمایشــگاه دیواری، 
آرامش بهاری با محوریت مهارت ها و سبک زندگی در هزار و 770 آستان مقدس اشاره 
کرد و گفت: مسابقه کتابخوانی آرامش بهاری نیز با ارائه رایگان کتاب و اپلیکیشن برای 

عموم زائران و مجاوران اجرایی می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقاف و امور خیریه از اعزام سه هزار و 500 
روحانی به آســتان امامزادگان به منظور اقامه نماز جماعت و پاســخگویی به شبهات 
خبــر داد و اعالم کرد: بیش از طرح آرامش طــرح بهاری هر یک از روحانیون اعزامی 
در دوره های تخصصی 45 ساعته حضور پیدا کرده اند. حجت االسالم شرفخانی برپایی 
ایستگاه صلواتی فرهنگی در ایام والدت و شهادت ائمه اطهار)ع( و مسابقات خانوادگی 

را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده در قالب طرح آرامش بهاری خواند.
معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقاف و امــور خیریه در بیان توضیحاتی به 
پیرامون بخش خدمت رســانی طــرح آرامش بهاری پرداخت و اظهــار کرد: در ۸۸3 
آســتان امامزاده، زائرســرا وجود دارد، همچنین برای امامزاده هایی که زائرسرا ندارند، 
کمپ اســکان موقت برای بهره مندی زائران و مسافران در نظر گرفته شده است. وی 

در ادامه به کاروان راهیان نور  اشــاره و عنوان کرد: امامزاده ها و حســینیه هایی که در 
مســیرهای منتهی به محل برگزاری مراســم های راهیان نور و مناطق جنگی هستند 
نیز به ارائه خدمات به مســافران نوروزی می پردازند. همچنین با ســایر مجموعه های 
امنیتــی، خدماتی، بهداشــتی و رفاهی نیز هماهنگی به عمل آمده اســت و در کنار 
آستان امامزادگان به ارائه خدمت بپردازند. حجت االسالم شرفخانی به برپایی خیمه های 
معرفت و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در مساجد تاریخی و میراثی و همچنین 
امکان تاریخی و توریســتی همچون تخت جمشید و قلعه فلک االفالک اشاره و عنوان 
کرد: از محل نذورات مردم برای مناطق زلزله زده و محروم کشور نیز بسته های معیشتی 
مهر تندرستی و دست های مهربانی تهیه شده و در اختیار گروه های جهادی قرار گرفته 

است تا با حفظ کرامت در میان نیازمندان توزیع شود.
وی با بیان اینکه نسبت به فراخور اهل سنت در مناطق سنی نشین نیز برنامه های 
ویژه در نظر گرفته ایم گفت: موضوع اتحاد شــیعه و سنی همواره یکی از سرفصل های 
سازمان اوقاف و امور خیریه است و در برنامه ها و مناسبت های مختلف مورد توجه قرار 
می گیرد.معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه با اشــاره به 
اینکه کار یکسان ســازی و مسطح کردن شبستان ها و حیاط آستان امامزادگان در ایام 
نوروز متوقف می شــود اظهار کرد: با اعالم ابالغیه به سراسر کشور اعالم کردیم که به 

خاطر حفظ آرامش و رفاه مسافران کارهای عمرانی در ایام نوروز تعطیل شود.
حجت االسالم شرفخانی در پایان سخنان خود یادآور شد: بیش از 40 میلیون نفر 
بار زائر در ایام تعطیالت نوروز گذشته در آستان امامزادگان و بقاع متبرکه حضور پیدا 
کردند. در پایان این مراســم از خبرنگاران رسانه ها از جمله ایرج نظافتی دبیر سرویس 

گزارش روزنامه کیهان با اهدای لوح تقدیر و تجلیل شد. 
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