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مهاجرت عظيم
از شهرهاي
دچارخشکسالي
به مرکز و شمال کشور

وزيرکشوردرخصوص مهاجرت عظيم ازاستان هاي دچارخشک سالي به استانهاي مرکزي
وشمالي کشورهشدارداد.به گزارش مهر ،عبدالرضا رحماني فضلي درجلسه شوراي اجتماعي
کشورافزود :مسئله تهران را بايد ازنظرفرهنگي سياسي اجتماعي وامنيتي بررسي کنيم.
اگربرنامه ريزي صحيح نشود نمي دانيم درمواقع خاص تهران را چطور اداره کنيم .مواردي
همچون زلزله ،سيل ومسائل امنيتي.وي افزود :درنگاه بلندمدت شرايط امروز تهران
ناشي ازتوسعه نامتوازن در  ۷دهه گذشته است .سرعت آسيبها بيش ازاقدامات مثبتي
است که انجام شده .مهاجرت ازشهرهاي دچارخشکسالي به استان هاي مرکزي وشمالي
درحال افزايش است ودچاريک جابجايي ومهاجرت جمعيتي بزرگ خواهيم شد.رحماني
فضلي ادامه داد :پيشنهاد ميکنم گزارشي با آمارهاي دقيق توسط سازمان هاي مرتبط
با آسيبهاي اجتماعي تعيين شود ،تقاضاها ارائه وسپس مشکالت برطرف شوند .وي با

اجتماعي

بازگشت به نقطه صفر

»
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رئيس کميته بودجه شوراي شهرتهران انتقاد کرد:

» خبر

استاندارکرمانشاه با اشاره به مصدوميت 40نفر در زلزله 5/9ريشتري روزگذشته شهرتازه
آباد ،گفت :همه دستگاهها درآماده باش هستند وهمه چيزتحت کنترل است.هوشنگ
بازوند درگفت وگوبا ايسنا اظهارکرد :طبق گزارش رسيده اين زلزله تاکنون 40مصدوم
داشته که عمدتا سرپايي مداوا شدهاند.وي با بيان اينکه زلزله دربرخي مناطق روستايي
خسارت به بارآورده است ،گفت :زلزله تخريب داشته ،اما تخريبهاي آن خوشبختانه
عميق نيست.استاندارکرمانشاه تصريح کرد :دربرخي راه هاي روستايي نيزريزشهاي
جزيي داشته ايم ،اما به منزله مسدود شدن مسيرنبوده وتردد درراه ها برقراراست.
وي افزود :درحال حاضرهمه دستگاهها آماده باش هستند وهمه چيز تحت کنترل
است.همچنين روابط عمومي سازمان اورژانس کشوراعالم کرد :درپي زلزله  ۵و۷
دهم ريشتري در رويدرهرمزگان ،درشهرالر و ۱۳روستا تابعه وشهر رويدر و ۱۲روستا
تابعه صدمات جاني مشاهده نشد.پيرحسين کوليوند درگفت وگويي گفت :با توجه
به ارزيابي انجام شده درشهر رويدرهرمزگان شهرستان الر ،و دو روستاي دوقبايي
وهرمود عباسي هيچ گونه خسارتي نداشته است وگشت زني هوايي بالگردهاي ارزياب
درمناطق زلزله زده ادامه دارد.

به گفته رئيس کميته بودجه شوراي شهر تهران ،شهرداري
گرفتاربيماري مزمن خويشاوند گزيني است .به گزارش
فارس ،مجيد فراهاني درتذکرپيش ازدستورخود درجلسه
علني شوراي شهرتهران گفت :شهرداري طي سالهاي
اخيرگرفتاربيماري مزمن خويشاوند گزيني شده که به
اين دليل آسيبهاي زيادي هم ديده است.به اعتقاد
فراهاني ،شهرداري ازاين بيماري مزمن وکشنده درامان
نمانده ودردورههاي مختلف به سفارش اعضاي شورا يا

عامالن دوجنايت هولناک در مشهد
به دار مجازات آويخته شدند

مسئوالن شهرداري افرادي ازخويشاوندان آنها به استخدام
شهرداري درآمدند .وي با بيان اينکه شايد اين افراد
شايسته باشند ،گفت :اما ازآنجايي که افراد شايسته به
دليل ممنوعيت استخدام درشهرداري پشت درماندهاند
بهتربود اين خويشاوندان فضاي ديگري را انتخاب ميکردند.
فراهاني اظهاراميدواري کرد که با تصويب طرح مديريت
تعارض منافع که دردست بررسي است اين مسئله حل
وشهرداري ازشربيماري مزمن خويشاوندگزيني رها شود.وي
گفت :به مردم تهران نويد مي دهم که درطرح مديريت
تعارض منافع که دردست بررسي شوراي پنجم بوده
درکمترازيک ماه آينده دردستورکارصحن شورا قرار گيرد.
فراهاني افزود :انعقاد هرگونه رابطه استخدامي بستگان
مديران ارشد شهرداري تهران و واحدهاي تابعه درزمان
تصدي مسئوليت درشهرداري تهران و واحدهاي تابعه
ممنوع خواهد شد واز شهردارتهران اهتمام درمبارزه با
اين بيماري را خواستارم.

دستگيري ۳۰۰نفرازمخالن بازارسکه وارز
جانشينفرماندهناجاازشناساييودستگيري ۳۰۰نفرازافراد
مؤثردرايجاد اختالل وبينظمي دربازارسکه وارزخبرداد.
به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرداراسکندرمومني
درحاشيه نشست تخصصي بررسي راهکارهاي مقابله با
قاچاق واخالل دربازار ارزاظهارداشت :مراقبت وجلوگيري
ازخروج غيرقانوني سکه ،طال وارز ازمرزهاي کشوريکي
ازاهداف اين نشست است وبه طورکامل و با به کارگيري
تمام ابزاروظرفيت ها ازخروج غيرقانوني ارز ،سکه وطال
جلوگيري مي شود.جانشين فرمانده ناجا با بيان اينکه
درصدد هستيم باندها وشبکه هاي بزرگ وافرادي که
دربي نظمي و اخالل دربازارسکه و ارزموثرهستند،
شناسايي ودستگيرشوند ،عنوان کرد :مردم عزيز بدانند
و مطمئن باشند که با اخاللگران بازار ارز و سکه بجد
و قاطعانه برخورد مي شود و تاکنون  300نفرازافراد
موثردرايجاد اختالل وبي نظمي دراين حوزه شناسايي
و دستگير شده اند و پرونده هاي اين افراد يا تکميل يا

در حال تکميل شدن است .وي گفت :برخي ازشبکه ها
وکانال هاي اجتماعي که به باندهاي بزرگ واخاللگران
اين حوزه مربوط هستند والتهاب آفريني مي کردند،
مسدود و اعضاي اصلي کانال هاي مزبورشناسايي
ودستگيرشدند.سردارمومني افزود :درشرايطي هستيم
که دراين عرصه همه بايد کمک کنند وپليس نيزبا
تمام ظرفيت وامکانات به ميدان آمده تا به ايجاد ثبات
دربازارورونق اقتصادي کمک کند.

وزيررفاه خبرداد:

نزديک شدن 890هزارخانواربه خط فقر

عامالن دوجنايت هولناک دردوحادثه جداگانه ،صبح ديروزبه دارمجازات آويخته شدند.به
گزارش ميزان ،دريکي ازجنايتها که هفتم فروردين ماه درمنطقه شهرک شهيد رجايي
مشهد رخ داد علي اصغراشرفي زاده مرد ۴۱ساله ،ندا دختربچه  7ساله افغانستاني را
که به قصد خريد نان ازمنزل خارج شده بود ربوده وبه النه شيطاني خود کشيد وپس
از آزار و اذيت ،او را به قتل رساند .همچنين محمدحسين که توسط جوان ۲۷سالهاي
با نام سجاد رشيدي که خود را راننده تاکسي معرفي کرده و وي را ربوده و با ضربات
متعدد چاقوبه قتل رسانده بود نيزديروز به دارمجازات آويخته شدند.

وزيررفاه با اعالم نزديک شدن 890هزارخانواربه خط فقرگفت :تحريمها
که برفقرغذايي اثرميگذارد ممکن است باعث افزايش دو واحدي جامعه
فقرا شود چرا که درمطالعات قبلي نرخ فقرتغييرکرده است وما بايد براي
امنيت غذا ودادن سبد معيشتي به دهکهاي پايين اقدام کنيم .به گزارش
فارس ،علي ربيعي دربرنامه تلويزيوني نگاه يک در رابطه با وضعيت به
وجود آمده ناشي ازتحريمها گفت :ما به دنبال رفع فقرمطلق وکاهش
فقرشديد بودهايم با برنامه ازبين ميرود وبايد هدفمند رفتارکنيم به
اين منظوربراي يک يا دودهک برنامهريزي کردهايم وبايد تا دهکهاي
بعدي به دقت برنامه داشته باشيم چرا که اگرهدفمند حرکت نکنيم
فقرعميقترميشود.ربيعي با بيان اينکه بيعدالتي منطقهاي و بازتوليد
فقر بدون برنامه ايجاد ميشود،گفت :تحقيقي کردهايم که نشان ميدهد
مانند برنامههايي مثل هدفمندي يارانهها ،فقر را کوتاهمدت برطرف کرده
اما درميانمدت تشديد شده است چون با برنامه نرفتهايم به همين دليل
با کمک نخبگان،کميته امداد ،بهزيستي ،بسيج مستضعفان و اوقاف که پاي
کارخواهند آمد برنامهريزي شده پيش ميرويم.وي تصريح کرد :برخي از
برنامههاي ما دراين زمينه محقق شد اما به تحريمها برخورد کرديم که
برفقرآثارخود را دارد به همين دليل بايد تابآوري اجتماعي را داشته باشيم
درتحريم دور اول مطالعات نشان داد که نرخ فقردر روستاها 10واحد درصد
ودرشهري 3واحد درصد تغييروافزايش داشته است.وزيررفاه تأمين امنيت
غذايي ،حمل ونقل کمهزينه وتأمين مسکن را ازجمله برنامههاي جدي

يزداني :مذاکره براي تبديل گاز متان
به انرژي به مرحله نهايي رسيد

معاون خدمات شهري شهرداري تهران گفت:استحصال گازمتان با متقاضيان حضوردراين
عرصه به مرحله نهايي رسيده است وان شاءاهلل به زودي اين کاربه سرانجام خواهد
رسيد .به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري تهران ،مجتبي
يزداني درجلسه اي ،درخصوص احداث زباله سوز 3200تني گفت :پس ازاعالم فراخوان
وبررسي هاي کارشناسي وفني ازميان شرکت هايي که به مرحله نهايي رسيدند؛
شرکتي که داراي تمامي شرايط الزم براي اين امربا محوريت سازمان سرمايه گذاري و
مشارکت هاي مردمي شهرداري تهران باشد ،به زودي انتخاب خواهد شد .همچنين دراين
جلسه درخصوص راه اندازي زون صنعتي وبنکداري مقررگرديد که پس ازمکاتبه با معاونت
مالي واقتصاد شهري شهرداري تهران ودريافت مجوزفراخوان ،اجراي پروژه براساس توافق
انجام شده پس ازانجام مطالعات فني الزم توسط سازمان سرمايه گذاري وطي مراحل
قانوني واعالم فراخوان انجام شود وسرمايه گذاراين بخش نيزتعيين گردد.

اين وزارتخانه دانست وگفت :امنيت غذايي ،مدارک شبانهروزي کودکان
ومادران باردار دچارسوء تغذيه پوشش داده ميشود.وي گفت :فقرغذايي
ممکن است براثرتحريمهاي موجود دو واحد افزايش يابد که برنامه جامعي
درنظرگرفتهايم وبرآورد کردهايم 2هزارو 500ميليارد تومان درسال هزينه
دارد.وي گفت :سبد غذا تأمين ميکنيم براي افرادي که دراثراين تحريمها
وفشارها دچارفقرغذايي ميشوند وبرنامهاي داريم که اين دهکها غذاي
خود را به قيمت روزهزينه کنند وخوراک آنها به اين صورت دستخوش
تحريم نشود.وي گفت :اين برنامه را براي  5دهک ازمردم به طورمستقيم
خواهيم داشت وتبعات تحريم را براي دو دهکي که دچارفقرغذايي شديد
هستند ادامه ميدهيم وبه اين صورت سبد معيشت و کاالهاي اساسي
روزمره مردم را به قيمت روزبدون آنکه تحريمها وتغييرات ارزبرآن اثري
گذارد به دست شان ميدهيم.وي افزود :ميخواستيم اين برنامه را به
صورت گستردهتري اجرا کنيم اما 12هزارميليارد تومان بارمالي دارد
واين کشش وجود نداشته پس با حفظ قيمتها وتخصيص 2300ميليارد
حمايت خود را از دهکهاي درمعرض فقرغذايي خواهيم داشت.وزير رفاه
با اشاره به يکي ديگرازبرنامههاي اين وزارتخانه گفت :براي يک دهک
وشايد کمي بيشتربرنامهاي براي تضمين حداقل درآمد داريم افرادي
که به هيچ عنوان توانايي کسب درآمد ندارند با احتساب يارانهشان
 70درصد حداقل دستمزد ساالنه را خواهند گرفت.ربيعي گفت :تحريمها
وفشارهاي موجود باعث شده که ما 890هزارخانوارکه 2ميليون و900

هزارميشوند را به مجموعه پوششي وحمايتي خود اضافه کنيم.وزيررفاه
ازافزايش کمکاري ،شناسايي وپوشش دهکهاي پايين توسط سازمان هاي
مردمنهاد و خيريههاي بزرگ در سطح ملي خبر داد و گفت :يکي ديگر
از برنامههايي که دنبال ميکنيم جلوگيري ازافزايش قيمت حمل ونقل
بينشهري از روستاها به شهرهاست ميخواهيم کاري کنيم که افزايش
قيمت حمل ونقل گرفتارفقرا نشود.ربيعي همچنين با اشاره به برنامههاي
ديگراين وزارتخانه گفت:تأمين مسکن با کمک واگذاري مسکن مهربه
مددجويان محروم ،تأمين مسکن بازنشستگان وحمايتهاي درماني
ازافراد نيازمند ازديگربرنامههاي دردست اجراست ،همچنين پنجره واحد
خدمات نيزبراي جلوگيري ازهمپوشانيها ايجاد شده است.ربيعي گفت:
نميتوانيم بگوييم قدرت خريد مردم را باال بردهايم اما سعي شده ازنظر
بيمهاي وتأمين اجتماعي افزايش بيش ازتورم را حفظ کنيم ميدانيم
بازنشستگان و کارگران مشکل دارند و آن را کتمان نميکنيم اما بيتوجه
نيستيم و برنامهها هم به يکباره جواب نميدهند.ربيعي گفت :سازمان
تأمين اجتماعي درحال حاضر 18هزارميليارد تومان بدهي دارد البته ما
زمينه گرفتن 20هزارميليارد تومان را فراهم کردهايم اما زمان ميبرد
تا مسائل بهترشوند .اين درحالي است که ما به دنبال بهبود معيشت
بازنشستگان وافزايش قدرت خريد آنها هستيم قب ًال دريافتي بازنشستهها
 600هزارتومان بود اکنون به يک ميليون و 300هزار تومان رسيده،
داراييهاي تأمين اجتماعي بايد باال باشد تا جوابگو شود.

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده شركت صانع روي زنجان(سهامي خاص)

آگهي مزايده عمومي

شركت تعاوني مسكن حوزههاي علميه شهرستان ري مشكات (در حال تصفيه) در نظر دارد لوازم تاسيساتي و برقي مازاد تعاوني
را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند لذا جهت شركت در مزايده مذكور از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت
بعمل ميآيد.
 -1شركتكنندگان ميبايستي جهت شركت در مزايده مبلغ  100/000/000ريال بعنوان سپرده به حساب  14636978شركت تعاوني
حوزههاي علميه شهرستان ري مشكات نزد بانك تجارت شعبه مركزي شهرري به صورت نقدي واريز نمايد و هزينه آگهي بعهده برنده
مزايده مي باشد.
 -2در صورت انصراف هر يك از برندگان مزايده سپرده واريزي به نفع شركت تعاوني ضبط خواهد شد.
 -3مهلت شركت در مزايده به مدت  5روز كاري پس از انتشار آگهي مي باشد.
-4متقاضيان شركت در مزايده مي توانند جهت آگاهي و كسب اطالعات بيشتر و دريافت ليست موضوع مزايده از روز دوشنبه مورخ
 1397/5/1لغايت مورخ  1397/5/6از ساعت  15الي  19به محل تعاوني به آدرس تهران  -خيابان شهيد رجايي -روبروي بيمارستان
هفتم تير  -خيابان معاينه فني خودرو شهيد چمران  -مجتمع مسكوني مشكات  -زيربلوك  8مراجعه نمايند.
 -5معرفي نامه از شركت (براي اشخاص حقوقي) كپي كارت ملي (براي اشخاص حقيقي) الزم ميباشد.

تاريخ انتشار 97/5/1
خ ش 97/5/1

جانشين فرمانده ناجا اعالم کرد:

بيماري مزمن خويشاوند گزيني درشهرداري تهران

مصدوميت 40نفردرزلزله 5/9ريشتري کرمانشاه

شركت تعاوني مسكن طالب شهرستان ري مشكات (در حال تصفيه)

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري ابهر در نظردارد پروژههاي عمراني ذيل را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد بدينوسيله از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط
دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه به همراه معرفينامه و مهر شركت به امور قراردادهاي شهرداري ابهر مراجعه نمايند.
رديف

موضوع مناقصه

مبلغ اعتبار

تضمين سپرده به ريال

1

بازسازي و اجراي كانالهاي دفع آبهاي سطحي ناحيه 4

2/300/000/000

 115/000/000نوبت اول

2

تكميل سالن آمفيتئاتر و سينما خانواده

2/000/000/000

 100/000/000نوبت دوم

محل و مهلت دريافت اسناد  :امور قراردادها تا مورخ 1397/5/13
محل و مهلت تحويل پيشنهادات :واحد حراست تا مورخ 1397/5/20
محل و زمان گشايش پيشنهادها  :دفتر كار شهردار مورخ 1397/5/21
 ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. هزينه درج آگهي در روزنامه و مطبوعات محلي به عهده برنده مناقصه ميباشد.شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/8

محمدرضا ذوالقدريها  -شهردار ابهر

آگهي دعوت سهامداران شركت صانع روي زنجان سهامي
خاص ثبت شده به شماره  5967و شناسه ملي 10460092077
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي بطور فوق العاده كه در
ساعت  11مورخ  97/5/14در محل كارخانه به آدرس كيلومتر  6جاده بيجار  ،شهرك صنعتي روي  ،خيابان
بهرهوري  8با كدپستي  4535153434تشكيل مي گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه :
انتخاب اعضاي هيئت مديره
ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد
تاريخ انتشار 97/5/1
هيئت مديره شركت صانع روي زنجان
خ ش 97/5/1

آگهي دعوت سهامداران شركت سرمايهگذاري توسعه صنايع
خراسان سهامي خاص ثبت شده به شماره  1439و شناسه ملي
 10380136527جهت تشكيل مجمع عمومي به طور فوق العاده
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي به طور فوق العاده كه در
ساعت  18روز دوشنبه مورخ  97/5/15در محل شركت به آدرس سبزوار  ،خيابان مطهري  ،تقاطع پاسداران
و ميدان الله  ،ساختمان تشريفات پالك  131طبقه اول تشكيل مي گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه :
 -1تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 96
 -2انتخاب بازرس براي سال 97
هيئت مديره شركت سرمايهگذاري توسعه
تاريخ انتشار 97/5/1
خ ش 97/5/1
صنايع خراسان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني دعوت ميشود تا در مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
نوبت اول كه راس ساعت  11روز يكشنبه مورخ  97/6/4در محل سالن اجتماعات بيمارستان واقع در بلوار امام
 جنب بانك رفاه كارگران  -بيمارستان تامين اجتماعي هشتگرد تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.يادآوري ميشود:
 در صورتي كه حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نباشد ميتواند حق حضور و اعمال راي از سويخود را به نماينده تام االختيار خود واگذار نمايد در اين صورت هيچ عضوي نميتواند نمايندگي بيش از
 3عضو را بپذيرد و هر فرد غيرعضو تنها نمايندگي  1عضو را ميتواند بپذيرد.
برگههاي نمايندگي مزبور با امضاء رئيس هيئت مديره و بازرسي معتبر خواهد بود .همچنين جهت بررسي
وكالتنامهها و صدور برگه حضور در مجمع در تاريخ  97/5/20به محل دفتر تعاوني مراجعه فرمائيد.
ضمنا داوطلبان عضويت در هيئت مديره يا بازرسي موظفند تا  5روز پس از تاريخ انتشار آگهي دعوت
مجمع  ،مدارك مربوطه را به شركت تعاوني تحويل دهند.
 مصوبات مجمع عمومي در صورت رسميت يافتن و عدم مغايرت با ضوابط قانوني براي كليه اعضاء اعماز حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :
 -1استماع گزارش هيئت مديره و بازرس  /بازرسان
 -2رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال  94و  95و 96
 -3طرح و تصويب انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره
 -4طرح و تصويب انتخاب اعضاء اصلي و عليالبدل بازرس
تاريخ انتشار 97/5/1
خ ش 97/5/1
هيئت مديره

ادامه از صفحه اول
اما پاسخ نميدهد که خود او که ترويج جهانبيني ليبراليسم را در
ايران نمايندگي ميکند چه به روز اين کشور آورده است؟ البته اين
مردانگي را دارد که اعتراف ميکند؛ «به نقطه صفر» بازگشته ايم .خب
اگر به نقطه صفر بازگشته ايم دوباره چرا همان مسيري را که دستاوردي
تقريباً هيچ دارد ميخواهيد طي کنيد؟!
رئيس جمهور ما که با راهنماييهاي شما به همين نقطه رسيده است
ميگويد؛ «بايد تنگه را بست ».اين تنگه را اگر ميگذاشتيد از اول
ببنديم ،به نقطه صفر باز نميگشتيم!
تنگهاي که بايد آن را بست و گلوي استکبار را محکم فشرد همان تنگه
فکري است که سريعالقلم و رفقاي او گرفتار آن هستند .ليبراليسم
و مارکسيسم در ايران به بنبست رسيده اند .اين را تاريخ يکصد سال
اخير ايران صادقانه شهادت ميدهد .چرا حاضر نيستند تئوريهاي
نابي که برخاسته از قرآن و اسالم و تجربه انبياء و اولياي الهي است
در اين سرزمين اجرايي شود؟ اسالم ضامن امنيت و رفاه و استقالل و
هويت ما ايرانيان است ،چرا هر روز با سنگر گرفتن پشت ليبراليسم و
مارکسيسم به آن آسيب مي زنيد؟
کافي است يک روز از ته دل بگوييد؛ «قل اني امرت ان اعبداهلل» (آيه
 11سوره نور) «قل اهلل اعبد مخلصاً له ديني» (آيه  14سوره نور)
از تبعيت تئوريهاي پوسيده فرانسيس فوکوياما و هانتيگتون چه چيزي
نصيب شما شده است؟ يک بار هم نسخههاي قرآن و اسالم را به کار
ببريد ،نتيجه آن را ببينيد.
امام (ره) يک تنه در برابر اين تئوريها ايستاد ،پوسيدگي آن را به
جهانيان اثبات کرد ،قدرتي در ايران پديد آورد که خواب خوش را از
قدرتهاي جهاني با آن همه سالح و مهمات و تواناييهاي اقتصادي
گرفته است.
اين طور بي محابا سخن گفتن و از کيان ليبراليسم دفاع کردن ،آن هم
در شرايط بازگشت به نقطه صفر ،واقعا شرمآور است .اين طور دعوت
کردن به عقبنشيني و تسليم ،آن هم در مملکتي که خيابان به خيابان و
کوچه به کوچه آن مزين به نام شهداي راه اسالم و استقالل کشور است
نوعي بيحيايي سياسي است .البته هر کس آزاد است حرف خودرا بزند،
گلهاي هم نداريم اما ترويج اين افکار پوسيده و تجربه شده در سايت
جماران که مزين به نام امام (ره) است ،حيرتانگيز است! کجاي اين
حرف ها با مباني فکري امام (ره) و انقالب ميخواند که آن را بازنشر و
ترويج ميکنند؟ کسي که کمترين بويي از سياست برده باشد ،ميداند
که آمريکا و غرب و جهان ليبراليسم به کمتر از نابودي ملت ايران و
انقالب اسالمي به چيزي رضايت نميدهد .کسي که کمترين اطالع از
تاريخ معاصر ايران داشته باشد ،ميداند فقط با تکيه بر اسالم است که
ميتوان در برابر دشمنان ملت ايستاد و پيروز از آن بيرون آمد.
کسي که کمترين اطالع از اوضاع جهاني و نفوذ غرورآميز انقالب اسالمي
در منطقه دارد ،ميداند که آمريکا و غرب توان ايستادگي در برابر ملت
ايران و جبهه مقاومت را ندارد .اگر داشت ،انقالب و اسالم طي ني م قرن
اخير اين قدر پيشرفت نميکرد.
چطور آقاي سريعالقلم ،شرکا و رفقاي او اين واقعيتها را انکار ميکنند؟
خوب است آقاي سري ع القلم يک بار هم شده از روي صدق و خريداري،
سخنان مقام معظم رهبري را در ديدار با سفرا و اصحاب وزارت خارجه
بخوانند که فرمود:
 تصور حل مشکالت از راه مذاکره با آمريکا خطايي واضح است. آمريکا با اصل نظام اسالمي مشکل دارد. آمريکا به دنبال بازگشت به جايگاه خود در ايران قبل از انقالب است. روي حرف و امضاء آمريکاييها نميشود حساب کرد.خدا کند منظور آقاي سريعالقلم در بازگشت به نقطه صفر ،همان بازگشت
به دوران طاغوت نباشد .مردم و تاريخ ايران  40سال است از آن عبور
کردهاند .ورود افرادي مثل او در اين معبر ،نوعي ارتجاع است که حتي با
نوعي تجدد هم همخواني ندارد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده شركت
تعاوني اعتبار كاركنان بانك صادرات آذربايجان غربي
به شماره ثبت ( 1055نوبت دوم)

بنا به تصويب هيئت مديره شركت تعاوني اعتبار كاركنان بانك صادرات آذربايجان غربي جلسه مجمع
عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني راس ساعت  5بعدازظهر روز دوشنبه پانزدهم
مرداد ماه سال  1397در محل سالن اجتماعات ساختمان سپهر آذربايجان بانك صادرات واقع در خيابان
كاشاني اروميه تشكيل مي گردد .لذا از كليه اعضاء محترم تعاوني دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع
به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و با توجه به مفاد ماده 19
آيين نامه تشكيل مجامع در صورتيكه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق راي خود را به
موجب وكالتنامه كتبي به عضو ديگري و يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد.
در اين صورت هر عضو مي تواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي با وكالت و هر شخص غيرعضو تنها
يك راي با وكالت داشته باشد.
توضيح اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل
جامع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيئت مديره و بازرسان بررسي و
تاييد گردد .در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانههاي
رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
-3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال مالي 1396
 -4طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه در سال 1396
-5طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي هزينههاي سال مالي 1397
 -6انتخاب دو نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس علي البدل به علت اتمام مدت ماموريت به مدت يك
سال مالي
 -7طرح و تصويب حقالزحمه بازرسان
 -8انتخاب پنج نفر هيئت مديره اصلي و سه نفر عضو عليالبدل هيئت مديره به علت اتمام ماموريت
به مدت سه سال
 -9انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي بعدي شركت تعاوني
تاريخ انتشار 97/5/1
خ ش 97/5/1
هيئت مديره شركت تعاوني
م الف 1510

اعتبار كاركنان بانك صادرات آذربايجان غربي

آگهي ابطال قرارداد تخصيص زمين شهرك صنعتي

بنا بر تقاضاي جانشيني بانك كشاورزي  -شعبه شهيد بهشتي و اجراي مفاد مصوبه شماره /156/31266ه
مورخ  69/5/9هيئت محترم وزيران و تبصره  8ماده يك قانون تسهيل اعطاء تسهيالت بانكي ،كاهش
هزينههاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآئي بانكها مصوب 86/4/13
دفترچه قرارداد (نسخه متقاضي) به شماره  417-2024مورخ  1385/9/6قطعات تخصيص داده شده
به شماره  F -3383مساحت كلي  1680متر مربع بطرفيت شركت نگين تجارت كارون از اراضي شهرك
صنعتي عباس آباد از اين تاريخ از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
تاريخ انتشار 97/5/1
اداره حقوقي شركت شهركهاي صنعتي تهران
خ ت 97/5/1
به اطالع ميرساند اينجانب اسداهلل غفاري مالك قسمتي از پالك ثبتي  616فرعي از سنگ  104اصلي واقع
در قريه ارجمند به نشاني فيروزكوه  -ارجمند  -منطقه آلودر  -شماال به زمين اعتماد جنوبا به زمين
درياباري متقاضي تعيين بستر و حريم در داخل و يا مجاورت پالك ثبتي فوق الذكر مي باشم و حسب اعالم
امورآب فيروزكوه بر اساس ضوابط و مقررات جاري تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين
مشاعي به امور آب و تكميل پرونده ميباشد لذا از كليه مالكين مشاعي تقاضا ميشود با در دست داشتن
مدارك مالكيت خود ظرف مدت  10روز از تاريخ انتشار آگهي امور آب فيروزكوه به نشاني فيروزكوه،
بلوار بسيج ،روبهروي ترمينال مراجعه نمايند .بديهي است عدم مراجعه مالكين مشاعي ظرف مهلت مقرر
فوق نافي اقدامات شركت آب منطقهاي تهران (امور آب فيروزكوه) نبوده و بستر و حريم اعالمي براي
كليه مالكين مشاعي الزم الرعايه مي باشد.
خ ت 97/5/1
تاريخ انتشار 97/5/1

آگهي مناقصه نوبت اول

آگهي مزايده عمومي
نوبت اول

شهرداري ابهر به استناد بند هشت مصوبه جلسه شماره  72مورخ  1397/3/5شوراي محترم اسالمي شهر ابهر در نظر دارد يك قطعه زمين
با كاربري (تجاري مسكوني) واقع در ابهر خيابان شهيد مطهري پالك ثبتي  1192/2از طريق مزايده به فروش رساند ،لذا از عموم متقاضيان
دعوت ميشود جهت خريد اسناد مزايده حداكثر تا مورخ  97/5/13به امور قراردادهاي شهرداري ابهر مراجعه نمايند .ساير اطالعات و جزئيات
در اسناد مزايده مندرج است  ،هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد.
مساحت (متر مربع)

قيمت پايه

تضمين سپرده

99/21

496/050/000

24/900/000

تاريخ انتشار 97/5/1
خ ش 97/5/1

بيان اينکه دربحث اعتياد جلسات متعددي برگزارشده است ،گفت :همه مطالبي که دراين
جلسه مطرح شد ،به نوعي با معضل اعتياد درارتباط بود ،قبال تصميمگيري شده بود افراد
معتادي که ازشهرستانها در تهران دستگير ميشوند توسط قوه قضائيه به شهرستانهاي
خود براي درمان بازگردند .وي افزود :ما درمان افراد معتاد را پيگيري ميکنيم وانجام
خواهيم داد ،ولي اين افراد بايد توسط خانواده ومحل کاردرجامعه پذيرش شوند ،همچنين
هرچه موضوعات اجتماعيتر شوند ،راحتترحل ميشوند .تکديگري وکودکان بيسرپرست
ازديگرمعضالتي هستند که نيازمند ساماندهي هرچه سريعترهستند .وزيرکشورتصريح کرد:
ما به قوه قضائيه ابالغ کرديم تا بحث درمان معتادان را با جمعآوري آنان آغازکند وحداقل
دو هزارنفررا دردو اردوگاه بستري کنيم ،همچنين اگرهردستگاهي به هر دليلي پاسخگوي
مسائل نباشد و يک حلقه کار خود را به خوبي انجام ندهد ،کاربه پايان نميرسد.

»

محمدرضا ذوالقدريها-شهردار ابهر

شهرداري سيرجان در نظر دارد تهيه و نصب  4دستگاه اير واشر پايانه مسافربري بعثت را بر اساس فهرست بهاء تاسيسات مكانيكي سال 97
از طريق مناقصه عمومي يك مرحلهاي به پيمانكار واجدالشرايط كه داراي حداقل رتبه  5تاسيسات و تجهيزات از معاونت برنامهريزي و نظارت
راهبردي رئيس جمهور باشد واگذار نمايد لذا از كليه اشخاص حقوقي دعوت بعمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز
جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط مناقصه :
 -1سپرده شركت در مناقصه  150/000/000ريال (يكصد و پنجاه ميليون ريال) ميباشد كه بايستي به صورت واريز به حساب 3100003361004
بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به نام شركت باشد.
-2در صورتيكه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -3به پيشنهادات مخدوش  ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 -4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود مي باشد.
 -5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاريخ تحويل پاكات  97/5/18مي باشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات  97/5/21ساعت  18مي باشد.
مديريت ارتباطات شهرداري و
 -8برآورد اوليه به مبلغ  2/992/466/000ريال مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/1
شوراي اسالمي شهر سيرجان
خ ش 97/5/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/8

