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جلس ه سران قواي سهگانه با موضوع مسائل اقتصادي ،به مدت دو ساعت و نيم در حضور رهبر
معظم انقالب اسالمي برگزار شد و رهبر انقالب فرمودند :حل مشكالت اقتصادي نيازمند كار جهادي
است .حضرت آيتاهلل خامن ه اي در اين جلسه با تقدير از اهتمام رؤساي قوا و اعضاي شوراي عالي هماهنگي
اقتصادي براي مشارکت فعال در جلسات و مباحث ،وظيف ه اصلي اين شورا را تصميمگيريهاي کالن و راهگشا
رهبر انقالب اسالمي
در عرص ه اقتصاد خواندند و تأکيد کردند :حل مشکالت جاري اقتصاد کشور و تأمين نيازهاي عمومي مردم،
در جلسه سران قواي سهگانه :نيازمند کار جهادي و تالش فوقالعاده است زيرا اين مشکالت بهويژه مشکل گراني و کاهش قدرت خريد،
معيشت بخش زيادي از مردم بهويژه طبقات ضعيف را دچار تنگنا کرده است.رهبر انقالب اسالمي ،اعضاي
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي را به اتخاذ تصميمهاي قاطع و راهگشا درخصوص مسائل اصلي و چالشهاي
مهم اقتصاد کشور توصي ه مؤکد کردند و گفتند :براي حل برخي مسائل کليديِ اقتصاد مانند مشکالت نظام
بانکي ،نقدينگي ،اشتغال ،تورم و فرآيند بودجهريزي بايد تصميمهاي جدي و عملياتي بگيريد.ايشان قواي سهگانه
بهويژه دولت را به استفاده از نظرات و راهحلهاي اقتصاددانان دلسوز و فعاالن بخش خصوصي فراخواندند و
گفتند :شرايط کنوني کشور موجب شده است نخبگان و فعاالن دلسوز ،احساس مسئوليت مضاعف کنند و

حل مشكالت اقتصادي
نيازمند كار جهادي
است

سياسي

ظرفيتها و داشتههاي علمي و تجربي خود را به مسئوالن عرضه کنند ،بنابراين قدر اين فرصت را بدانيد و از
پيشنهادهاي فعاالن دانشگاهي و اقتصادي استفاده کامل کنيد.حضرت آيتاهلل خامنهاي با تقسيم مشکالت
اقتصادي به «چالشهاي دروني و ساختاري اقتصاد کشور» و «مسائل ناشي از تحريمهاي ظالمان ه آمريکا»
افزودند :در مواجهه با هر يک از اين دو بخش ،راهحلهاي خردمندانهاي را به کار ببنديد که نتيجه آن ،گرهگشايي
پايدار از زندگي مردم و نااميد شدن دشمن از اثرگذاريِ حرب ه تحريم باشد.حضرت آيتاهلل خامنهاي با تأکيد
بر لزوم همافزايي هر سه قوه و دستگاههاي مختلف کشور ،خاطرنشان کردند :هيچ بنبست و مشکل غير قابل
حلي در کشور وجود ندارد و ما به فضل الهي و با عزم و اراده مردم و مسئوالن و با استفاده از ظرفيت بيبديل
ايران عزيز و با فعال کردن ظرفيتها و منابع ممتاز کشور ،يقيناً بر مشکالت دروني
جوانان و نخبگان توانمند ِ
قوه قضائيه نيز
و تحميلي فائق خواهيم آمد .در اين جلسه که معاون اول رئيسجمهور و معاون اول رئيس 
حضور داشتند ،رئيسجمهور ضمن تشکر از همکاري و همراهي رؤساي مجلس و قوه قضائيه ،گزارشي از
جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و مصوبات آن براي حل مشکالت مردم بيان کرد .همچنين برخي
از حاضران در جلسه نيز ديدگاهها و نظرات خود را بيان کردند.

خبر »

جمعي از نويسندگان و شاعران با
رهبرمعظم انقالب اسالمي ديدار کردند

»
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محمد باقر قاليباف :دولت همه کاره است بايد بايستد و مشکالت را حل کند

» خبر
آيت اهلل اعرافي :

نگاه جهادي به طرحهاي حوزه داشته باشيم
به گزارش خبرنگار خبرگزاري «حوزه» ،مدير حوزههاي علميه گفت :نگاه
جهادي به طرحهاي حوزه داشته باشيم .ايشان ادامه دادند  :قريب به چهل
مرتبه در نهجالبالغه درباره نبي مکرم اسالم (ص) مطرحشده که با کنار هم
گذاشتن اين مجموعه به سيماي دلربا ،جذاب و هدايتگر نبي مکرم اسالم (ص)
در کالم امير مؤمنان علي (ع) در ذهن ما متصور ميشود .وي با اشاره به
فرازي از نهجالبالغه َ
ِيب َد َّو ٌار ب ِطِ ِّبهِ» تصريح کرد :نبي مکرم اسالم طبيبي
«طب ٌ
است که به دنبال هدايتگري است و براي هدايتگري منتظر نميماند و اين
نشانگر اين مسئله است که هدايتگري در عمق جان ايشان رسوخ کرده و
ميتواند که از چه ابزاري استفاده کند .آيتاهلل اعرافي اذعان داشت :تربيت
و هدايتگري اساتيد آميزهاي از جان آنها است و اينکه ما ميگوييم نقشه
جامع استادي در سنت حوزه شامل تعليم ،تربيت ،هدايت ،مشاوره ،راهنمايي،
حمايت و درمانگري است به همين معنا است ،زيرا طبابت و ارشاد در اعماق
جان يک استاد قرارگرفته و هيچگاه از او جدا نميشود و جزء هويت اوست.
وي در ادامه افزود :هويت انسان روحاني و معلم روح هويتي است که هيچگاه
از او جدا نميشود ،عرض نيست و با عمق جان او مأنوس شده است و اين
الگويي است که در نبي مکرم اسالم (ص) تجلي کرد و بالطبع استاد در فضاي
حوزه علميه اين راه را بپيمايد.

سبحان ینیا :

دولت توجهی به مطالبه مردم ندارد

نماینده سابق مجلس گفت:دولت توجهی به مطالبه مردم ندارد .وی با بیان اینکه
روحانی با برخی از وزرا دارای مالحظاتی است ،گفت :یکی از آنها شریعتمداری
است که رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بوده و احساس دِین و وامداری نسبت به
او دارد.حجتاالسالم حسین سبحانینیا نماینده سابق مجلس شورای اسالمی
در گفتگو با خبرنگار مهر ،در خصوص احتمال معرفی محمد شریعتمداری بعنوان
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از سوی رئیسجمهور اظهار داشت :با توجه به
شرایط حاکم بر کشور خصوصا در زمینه مسائل اقتصادی و مطالبه مردم ،بنا بود
در دولت تغییراتی ایجاد شود؛ اما پس از اینکه رئیسجمهور این کار را انجام نداد
مجلس وارد عمل شد و دو وزیر را استیضاح کرد درحالیکه هدفگیری مجلس
حداقل  ۵وزیر بود.وی افزود :مجلس بر اساس مطالبه مردم به دنبال تغییرات
دیگری هست و به آن دو وزیر اکتفا نخواهد کرد و طبعا هر وزیری که در این
شرایط برای استیضاح به مجلس بیاید ،کارش سخت است و مانند گذشته نیست.
به همین دلیل موضوع استیضاح وزیر صنعت ،معدن و تجارت و راه و وزیر راه و
شهرسازی در مجلس مطرح است و هرکدام از آنها که به صحن بیایند احتمال
استیضاحشان باال است.سبحانینیا عنوان کرد :یکی از مشکالت ما این است که
برخی از وزرا در حوزه فعالیت خود کار نکردهاند و تخصصی در آن ندارند و اگر
این چرخه اصالح نشود ،مشکالت گذشته تکرار خواهد شد.

محمد باقر قاليباف گفت :دولت همه کاره است بايد بايستد و
مشکالت را حل کند .محمدباقر قاليباف در مراسم گراميداشت
سومين سالگرد شهادت سردار شهيد سرلشكر حاج حسين
همداني که در حسينيه امام خميني (ره) همدان برگزار شد ،با
درود به روان پاک شهدا و امام شهدا گفت :بدون شک هدف از
جمع شدن در سايه و نام شهدا اين است که ما راه شهيد و مسير
شهدا و انقالب و صراط مستقيم را بشناسيم .شهيد همدانيها
چراغ راه ما هستند .فرمانده لشكر  ۵نصر با پرداختن به آشنايي
با شهيد همداني در دوران دفاع مقدس و جبهههاي جنگ گفت:
آخرين ديدار من با ايشان  ۴۸ساعت قبل از شهادتش بود .شهيد
همداني از قبل از انقالب تا آخرين روز حياتش براي مردم و
ايران اسالمي صادقانه و بي نام و نشان زحمت کشيد .در هرجا
که فتنهاي عليه انقالب بود ايشان حاضر ميشد و ميدرخشيد
و مبارزه ميکرد .در اين بيش از  ۳دههاي که با هم آشنا بوديم
ايشان را کمابيش شناختم .ايشان هميشه خود را وظيفه مند
ميدانست .چه هنگامي که در مسئوليت بود و چه هنگامي که
نبود .هيچ وقت در فراز و نشيب مسئوليتها از وظيفه خود و
ارتباط با مردم غافل نبود .برايش مهم نبود در چه مسئوليت و
پستي قرار گرفته است .بسيار انسان با محبتي بود و در عين
حال بسيار صبور و شجاع .در لحظات سخت دوران جنگ مردانه
ميايستاد .روحيه مقاومت ،تالش و شجاعت ايشان در کربال ۵
هنوز در ذهنم نقش بسته است .ايشان يک مظلوميت خاصي
هم داشت .در عالم دوستي متوجه ميشديم که بي توجهي
ديگران به خودش اصال برايش موضوعيت نداشت .بيشتر به
دنبال جذب افراد بود تا دفع آنها از اسالم و انقالب ،خيلي
وقتها زخم زبان هم ميشنيد که من بارها شخصا شاهدش
بودم ،اما به تمام معنا با محبت و با گذشت بود .در جريانات سال
 ۸۸زحمات بسياري کشيد .بعد با کساني که ناآگاهانه در اين
فتنه بودند وقتي روبهرو ميشد مانند فرزندانش برخورد و رفتار
ميکرد .همين خصايص اخالقياش بود که باعث شد نه در
همدان ونه در ايران که در امت اسالمي براي هميشه تاريخ
بدرخشد .قاليباف ادامه داد :همين روحيه و همين فرهنگ
مجاهدت و فرهنگ شهادت و مبارزه است که ما را از روزهاي
سختي سقوط خرمشهر ،از آن روزهاي سخت آغازين دفاع مقدس
با سربلندي بيرون آورد؛ روزهايي که کساني در کشور حکومت
ميکردند که معتقد بودند نبايد بجنگيم با اينکه بخشهايي از
کشور به تصرف دشمن درآمده بود ميگفتند بايد آتشبس
صورت گيرد و با کدام امکان ميخواهيد مبارزه کنيد .وي با بيان
اينکه وقتي فرهنگ مجاهدت و مبارزه هست باعث ميشود تا
امروز ما بتوانيم به عنوان يک قدرت در منطقه باشيم و امنيتي
که در کشور ما حاکم است بي نظير باشد ،ادامه داد :همه شرق
و غرب پشتيبان دشمن متجاوز بودند و ما با حداقل امکانات و
در شرايطي که منافقين از مردم عادي گرفته تا رئيس جمهور
و نخست وزير را ترور ميکردند ،تالش کرديم و سنتهاي الهي
به ياري مان آمد و پيروز شديم .فرمانده لشكر نصر  ۵با اشاره
به سختيهاي دوران دفاع مقدس حتي بعد از پذيرش قطعنامه
 ۵۹۸اظهار کرد :يکي از بحثهايي که مطرح بود اين بود که

چرا بعد از آزادسازي خرمشهر جنگ را ادامه داديد؟ چه دستاوردي
از جنگ يافتيد؟ اگر ادامه نميداديد اين طور و آنطور نميشد.
البته همانند حرکتي که در استاديوم  ۱۰۰هزارنفري ديديم،
آن موقع هم در سال  ،۶۷در حالي که مقام معظم رهبري رئيس
جمهور بودند ،مردم يکبار ديگر جمع شدند و ايشان آمدند و
در جبهه دشمن را سرجاي خود نشانديم .منظورم اين است که
آن زمان هم با سختيهاي بسياري مواجه بوديم .اما امروز با
افتخار ميگوييم دستاوردهاي شهداي ما ،دستاورد مبارزه و
دستاورد در راه خدا گام برداشتن و معتقد بودن به سنتهاي
الهي اين است که امروز امنيتي در کشور ما حکمفرماست که
در بين کشورهاي ديگر بينظير است .افتخار مان اين است که
در حوزه صنايع نظامي که به مراتب پيچيدهتر از صنايع ديگر
است ،امروز پيشرفت کشور ما قابل توجه است .اين دستاورد
همان رشادتها و خون شهداست .وي با بيان اينکه همه هدف
اسرائيل و آمريكا از بين بردن نظام اسالمي و انقالب ما بود ،اظهار
کرد :همه هدف اسراييل اين بود که براي توطئه بيشتر خود را
با ما هم مرز بکند؛ با هزاران توطئهاي که اتفاق ميافتاد و اخرينش
را در قالب داعش ديده ايد .امروز شهدا در ظاهر در کنار ما
نيستند ،اما عظمت انقالب اسالمي و امت اسالمي و احياي مجدد
اسالم روحيه مبارزه با ظالم و استکبار از شبه قاره هند تا مديترانه
به برکت انقالب اسالمي و به لطف خدا و به برکت خون همان
شهدا است؛ به طوري که چه در اهل سنت و چه در شيعه شاهد
مبارزه با ظلم هستيم .جايي که در طول تاريخ جوالنگاه بريتانياي
کبير و مرکز نفوذ آمريكا بود امروز به برکت انقالب اسالمي در
منطقه باثبات مانده و داراي قدرت و نفوذ منطقهاي است .همه
فشارهايي هم که دشمنان وارد ميکنند براي اين است که جلوي
اين قدرت و عظمتي که به برکت خون شهدا حاصل شده را
بگيرند .البته قادر نيستند و قادر هم نخواهند بود .وي افزود:
بيشترين زحمت و هزينه را چه در عرصه حضور و خون دادن
و چه در عرصه مادي که البته کم توقعترين اقشار جامعه همين
مستضعفان هستند ،اين قشر بردوش دارند .قاليباف با بيان اينکه
امروز در حوزه اقتصادي مشکل ما نداشتن نيست ،تصريح کرد:

آيين افتتاح ساختمان يگان امداد فرماندهي انتظامي
شهرستانساوجبالغدرشهرجديدهشتگرد

وزارت نفت

آگهي ابالغ اتهام غيبت

ظرفيت کشور ظرفيت بااليي است .امروز در جنگ اقتصادي
اولين ضعف ما ناکارآمدي در اين عرصه و ضعف مديريت است.
دليل روشن اين ضعف مديريت هم اين است که زماني که درآمد
کشور به  ۵برابر هم افزايش يافت ما مشکالت اقتصادي داشتيم.
آن زماني هم که اين ظرفيت در اختيارمان نبود باز هم مشکل
اقتصادي داشتيم .ازقضا آن زماني که افزايش درآمد نداشتيم
رشد اقتصادي بيشتري داشتيم .خب نشان ميدهد که مشکل
ما به وضوح در حوزه کارآمدي است .وي به ضعف دوم در حوزه
مشکالت اقتصادي پرداخت و گفت :به جاي اينکه مشکل اقتصادي
را بخواهيم با راهکار اقتصادي حل کنيم به دنبال راهکار سياسي
هستيم که از طريق ديگري مشکل را حل کنيم .درست است
تحريم در جاهايي براي ما مشکالتي ايجاد کرده ،اما همين تحريم
ميتواند بزرگترين فرصت هم براي ما باشد به شرط آنکه با
مديريت درست به آن بپردازيم .قاليباف افزود :نقدينگي که به
عنوان يک چالش جدي اکنون در کشور مطرح است به اين
دليل چالش است که نقدينگي که در حقيقت متعلق به همه
مردم کشور است و در اختيار بانک هاست ،عمال در دست درصد
بسيار کمي از مردم است .سود اين نقدينگي که امروز در کشور
است بيش از  ۳۰۰هزار ميليارد تومان ميباشد و بيش از ۷۵
درصد اين بيش از سيصد هزار ميليارد تومان به کمتر از ۱۰
درصد سپرده گذاران تعلق ميگيرد .اين در حالي است که
ميبينيم براي  ۱۰ميليون وام جهيزيه جوان ما معطل ميماند،
اما کساني هستند که در يک هفته هم وام ميگيرند هم سود
پول بدون دادن ماليات دريافت ميکنند .خب اين نقدينگي اگر
در چرخه توليد باشد ميشود موفقيت و فرصت و اگر در چرخه
دالالن و يک قشر خاص باشد ميشود چالش و طبيعي هم
است .نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت
نظام با بيان اينکه رئيس محترم دولت اعالم کرد دالر در اقتصاد
کشور نقش زيادي ندارد ،گفت :با اين حساب چرا با افزايش دالر
قيمت کاالهايي مانند رب گوجه فرنگي تا اين حد افزايش مييابد؟
چه ضعف مديريتي است که هزينهها بايد برود باال با باال رفتن
نرخ دالر؟ البته بعدش هم عذرخواهي ميشود .بله عذرخواهي

خيلي خوب است ،اما بهتر از عذرخواهي اين است که کار را
خوب انجام دهيم و تالش کنيم تا اين ناکارآمدي باعث فشار
بيشتر بر زندگي مردم نشود .اين گراني بر مردم و به خصوص
قشر مستضعف دارد فشار ميآورد .قاليباف با اشاره به قشر کم
درآمدي که بعضا ماه هاست حقوق هم نگرفته اند ،خاطرنشان
کرد :گراني به اين افراد فشار بيشتري ميآورد و آنها دارند
تحمل ميکنند .اگر امروز به سياستهاي جبراني توجهي نکنيم
و به اين افراد مستضعف کمکي نکنيم و بگوييم  ۶ماه ديگر کمک
ميکنيم ،زندگيهايي فرو ميريزد .وي با بيان اينکه اگر نتوانيم
اين مشکل را حل و فصل کنيم ،اين انقالب با اين همه عظمت،
با اين همه پيشرفت که توضيح دادم خدايي ناکرده آسيب ميبيند،
افزود :ظرفيت براي حل مشکالت اقتصادي در کشور وجود دارد
فقط بايد دست به دست هم دهيم .البته که مسئوليت اين کار
با دولت محترم است و حتما دولت قادر است اين کار را انجام
دهد به شرط آنکه تصميم بگيرد ،اراده کند و به ميدان کار بيايد.
دولت امروز اختيارات الزم را حتي اختياراتي که در حوزه رهبري
هم بود در اختيار دارد .رهبر معظم انقالب آن اختيارات را هم
در اختيار سران قوا گذاشته اند که هر تصميمي گرفتند اين
حمايت انجام شود .پس امروز همه ظرفيتها براي انجام کار
فراهم است .فقط دولت بايد گام بردارد و همه ما مکلف هستيم
به دولت کمک کنيم .حتما در اين مسير نبايد دولت را تضعيف
کنيم .بنده به عنوان کسي که در عرصه سياسي هستم حتما
با دولت نگاههاي کامال متفاوتي دارم ،اما در حوزه اقتصادي و
حا ضر م
مر د م
مشکال ت
حل
هر گونه همکاري که دولت بخواهد انجام دهيم .عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نامه راهکار اقتصادي که به
سران سه قوه ارسال کرده ،ادامه داد :توقع مردم اين است که
دولت در اين مسير محکمتر از گذشته به ميدان بيايد .افراد
متعددي هم طرحهاي پيشنهادي شان را ارائه داده اند .مهم اين
نيست کدام طرح را دولت اجرا ميکند .هر طرحي که دولت
تشخيص داد ما آن را قبول داريم و انجام ميدهيم ،اما دولت
بايد سريعتر تصميم بگيرد و زمان را از دست ندهد و بيش از
اين آسيب به جامعه و توليد کنندگان ما وارد نکند .وي با بيان
اينکه امروز مجاهدت ما ،ادامه راه شهدا و امام (ره) ،خدمت به
کشور ،عزت به ايران عزيز و خدمت به همه مردم اين است که
بايستيم و اين ناکارآمديها را حل و فصل کنيم و دشمن را
نااميد و جوانان و جامعه مان را اميدوار کنيم ،گفت :بايد فرصت
را براي جوانان فراهم کنيم .يکي از ضعفها در عرصه مديريتي
کشور اين است که مردم را از عرصه اقتصاد خارج کرديم .در
دوره جنگ جوانان جنگ را اداره ميکردند .بيشترين شهداي
ما جوانان هستند ،اما امروز اصال اين فرصت را در اختيار جوانان
قرار نميدهيم و انان گله مندند و حق دارند .فرصت را بايد براي
آنها فراهم کنيم و راه انقالب و مجاهدت هرروز به نوعي است
و جبهه متفاوت .امروز جبهه ما حوزه اقتصادي و رسانهاي است.
همه دست به دست هم دهيم و به فضل الهي اگر مثل گذشته
مقاوم و پرکار و باتدبير حرکت کنيم با وجود سختيها حتما
موفق ميشويم.

فرزند محمد

گرديده است .لذا به علت عدم دسترسي و به تجويز

ماده  73قانون آيين دادرسي مدني مراتب در يك نوبت
منتشر ميشود تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ نشر
آگهي در يكي از روزهاي اداري به محل امور اداري

ذيربط با اين هيات واقع در تهران ،خيابان مالصدرا،

خيابان شيخبهائي شمالي ،ضلع جنوب غربي ميدان
شيخ بهائي ،پالك  ،144طبقه چهارم شرقي ،هيات

پنجم بدوي ،مراجعه فرماييد.

شماره مجوز1397 ، 3357 :
تاريخ انتشار97/7/21 :
هيات پنجم بدوي رسيدگي به
خ ت97/7/21 :
تخلفات اداري كارمندان وزارت نفت

همزمان با چهارمين روز از هفته نيروي مقتدر انتظامي جمهوري اسالمي ،ساختمان يگان
امداد شهرستان باحضور سردار حسيني جانشين انتظامي فرماندهي استان البرز ،سرهنگ
فضلي عليشاه فرمانده انتظامي شهرستان ساوجبالغ ،شهردار ،اعضاي شوراي اسالمي و
مديرعامل شرکت عمران شهرجديد هشتگرد در فاز  7آغاز به کار کرد .محمود پايکاري
رئيس شوراي اسالمي شهرجديد هشتگرد در اين خصوص گفت :امنيت در جامعه از
نيازهاي بسيار ضروري است که نيروي انتظامي در تحقق آن نقش محوري دارد .به منظور
توسعه هر مکان ،هر شهر و جامعهاي وجود امنيت شرط اول است به نوعي که امنيت بستر
و اساس هر توسعهاي را شکل ميدهد .لذا در راستاي افزايش و ارتقاي امنيت ،آرامش و
نظم عمومي تعدد پاسگاههاي نيروي انتظامي در قسمت هاي مختلف شهر ضروري است.
پايكاري ادامه داد :جمعيت شهر در چند سال اخير رشد فزاينده اي داشته همچنين وسعت
جغرافيايي و استقرار مسکن مهر نيز سبب پراکندگي جمعيت در فازهاي مختلف شهر
شده است که افزايش پاسگاه هاي متعدد جهت حفظ امنيت موجود را ضروري ساخته
است که در اين راستا مدت هاست شوراي اسالمي پيگير ساخت و استقرار كالنتري در
اراضي مسکن مهر بوده است که با رايزني هاي به عمل آمده و همکاري شرکت عمران و
شهرداري سرانجام توانستيم ساختمان جديد را با  ٣٠٠٠مترمربع عرصه و  ٥٨٠مترمربع
اعيان جهت بهره برداري يگان امداد شهرستان را به سرانجام برسانيم.

آگهي مزايده عمومي شماره  97/ 7-72ت
نوبت دوم

شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد مزايده عمومي فروش حدود  21/700هزارتن ماده معدني سولفوره و کربناته از بخش
زيرزميني معدن سرب و روي انگوران در  9پارتي جداگانه با عيارهاي متفاوت را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به شماره
ثبت ستاد  100971028000023و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با مقدار و تضامين شرکت در مزايده ( واريز نقدي و يا ضمانتنامه بانکي) به
شرح ذيل برگزار نمايد:
 -1ماده معدني سولفوره به وزن  2200تن با عيار 42درصد روي با تضمين (4.800.000.000چهار ميليارد و هشتصد ميليون) ريال.
 -2ماده معدني سولفوره به وزن  2100تن با عيار  32درصد روي با تضمين ( 3.000.000.000سه ميليارد) ريال.
 -3ماده معدني سولفوره به وزن  5000تن با عيار  18درصد روي با تضمين ( 3.000.000.000سه ميليارد) ريال.
-4ماده معدني مخلوط سولفوره-کربناته به وزن  6500تن با عيار  25درصد روي و  2درصد سرب با تضمين ( 5.000.000.000پنج ميليارد)ريال.
 -5ماده معدني کربناته به وزن  850تن با عيار  26درصد روي و  4درصد سرب با تضمين(1.300.000.000يک ميليارد و سيصد ميليون) ريال.
 -6ماده معدني کربناته به وزن  750تن با عيار  17درصد روي و  4.5درصد سرب با تضمين ( 600.000.000ششصد ميليون) ريال .
 -7ماده معدني کربناته به وزن  500تن با عيار  17درصد روي با تضمين (350.000.000سيصد و پنجاه ميليون) ريال.
 -8ماده معدني کربناته به وزن  2600تن با عيار  12درصد روي با تضمين ( 1,100,000,000يک ميليارد و يکصد ميليون) ريال.
 -9ماده معدني کربناته به وزن  1200تن با عيار  6درصد روي با تضمين ( 200,000,000دويست ميليون) ريال .
تاريخ انتشار مزايده در سامانه ساعت  10صبح مورخ  97/7/16و مهلت زمان ارائه پيشنهادات حداکثر تا ساعت  17روز شنبه مورخ  97/8/5ميباشد.
عالقمندان شرکت در مزايده مي بايست جهت دريافت اسناد از سامانه مبلغ سيصد هزار ريال بحساب شماره  0105799359005نزد بانک ملي شعبه
ايثار کد  179به نام اين شرکت واريز نمايند و همچنين جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي با شماره هاي دفتر ثبت نام 88969737
و  021-85193768و مرکز  021-27313131تماس حاصل نمايند و يا به آدرس اينترنتي  www.setadiran.irمراجعه نمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول97/7/16:
تاريخ انتشار نوبت دوم97/7/21:
دت 97/7/21
		
م الف 2305

سردار جعفري:

ترامپ درباره ايران در اشتباه است
به گزارش بامداد جمعه المسيره يمن ،سردار جعفري گفت :ترامپ
درباره ايران در اشتباه است .وي گفت :اگر پيش تر توانايي ايران در
دفاع از خاورميانه و نه تسلط برآن  12دقيقه بود اکنون اين زمان
کمتر نيز شده است.
وي اضافه کرد :از ماهيت هاي انقالب اسالمي و ايران آن است که
هر چقدر بيشتر در صحنه هاي جنگ حضور داشته باشد قدرتمند
تر مي شود.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي ادامه داد :ايران در صورتي که
امنيت آن در معرض خطر قرار بگيرد ،از پاسخ در خارج از مرزهاي
خود هرگز دريغ نخواهد کرد.
سردار جعفري در خصوص جبهه مقاومت در منطقه نيز گفت :جبهه
مقاومت پس از جنگ در سوريه و عراق قدرتمندتر شده و هيچ نگراني
نسبت به محور مقاومت وجود ندارد.وي همچنين در خصوص تحريم هاي
آمريکا عليه ايران گفت :تحريم آمريکا يک مسئله طبيعي است که به
آن عادت کرديم.جعفري اضافه کرد :با تحريم به خودکفايي و انسجام
ملي دست خواهيم يافت و پس از تحريم ها قدرتمند تر خواهيم شد.تا
سرنگوني رژيم صهيونيستي و نابودي اين جرثومه خبيث پايدار خواهيم
بود و اکنون به آن زمان نزديکتر شده ايم.

برون سپاری خدمات شهری شهرداری هشتگرد

آقاي :سيامك سنجاني  -كارمند شماره ،561815

پرونده شما به اتهام غيبت متوالي در اين هيات مطرح

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبيات خبرگزاري فارس ،جمعي از
نويسندگان و شاعران کشورمان که اغلب مرتبط با حوزه هنري يا
شهرستان ادب و از چهرههاي شناخته شده حوزه ادبيات هستند با
رهبر انقالب ديدار کردند.
براساس اين گزارش ،در اين ديدار شاعراني همچون عليمحمد مؤدب،
محمدمهدي سيار و نويسندگاني همچون علي اصغرعزتي پاک ،راضيه
تجار ،وجيهه علي اکبري ساماني ،ياسين حجازي ،هادي خورشاهيان،
محمد رضا شرفي خبوشان ،موسوينيا ،محسن مؤمني شريف و سارا
عرفاني حضور داشتند.
سارا عرفاني در گفتوگو با خبرنگار کتاب و ادبيات خبرگزاري فارس
اظهار داشت :چندي پيش به همراه برخي زنان فعال حوزه دفاع مقدس
و فعاالن رسانهاي با رهبر انقالب ديداري داشتيم اما در آن ديدار فرصت
صحبت پيش نيامد .از اينرو در اين ديدار که با جمعي نزديک به ۳۰
نفر برگزار شد حاضران به فضاي کنوني ادبيات  ،عملکردها ،مشکالت،
امور انجام شده و برخي محاسن و معايب کار پرداختند.
وي گفت :بنده نيز در اين ديدار کوتاه صحبت کرده و گفتم ما و
مسئوالن بايد دست در دست هم مشکالت را حل کنيم و در ادامه
نيز اضافه کردم که بايد کار مجاهدانه انجام داد .از اينرو ما در کانون
بانوي فرهنگ به همراه جمعي از بانوان گوشهاي از کار را گرفتهايم تا
با بانوان نويسنده اتفاقات خوبي رقم بخورد.
عرفاني در پاسخ به اينکه نظر رهبر انقالب را درباره کتاب «پنجشنبههاي
فيروزهاي»که به قلم خودتان منتشر شده جويا شديد ،گفت :بله،
در فرصت پيش آمده درباره اين کتاب هم پرسيدم که حضرت آقا
فرمودند کتاب را خواندهام ،يادداشتي بر آن هم نوشتهام ولي االن
در خاطرم نيست.
وي در ادامه با اشاره به نکته جالب درباره کتاب خود گفت :ابتدا که
آقاي مؤمني شريف ،رئيس حوزه هنري حاضران را معرفي ميکردند
وقتي نوبت به من رسيد اينگونه معرفي کردند که ايشان نويسنده
کتاب «پنجشنبههاي فيروزهاي» هستند کتابي که در فضاي دخترانه
نوشته شده ،اما نکته جالب اينجا است که آقا فرمودند نه ،لزوماً اين
کتاب دخترانه نيست و براي من جالب بود که ايشان کتاب مرا تا اين
حد با ظرافت در ذهن داشتند.
عرفاني در پايان گفت :در پايان اين ديدار نيز رهبر انقالب در مورد فضاي
ادبيات و آنچه در شعر و داستان ميگذرد مطالبي مطرح کردند.

دکتر امیر بهمنی شهردار هشتگرد :کاهش هزینه ها ،نظارت
بهتر ،خدمات مطلوبتر به شهروندان نتیجه استفاده از توان
بخش خصوصی خواهد بود  ،از همین رو جهت ارتقای
کمی و کیفی در خدمات رسانی به شهروندان ،کاهش
هزینه ها و سرعت بخشی به روند اجرایی امور ،خدمات
شهری این بخش از شهرداری هشتگرد برون سپاری و به
بخش خصوصی واگذار می گردد.
شهردار هشتگرد با اعالم این خبر گفت  :امروزه شرکتهای
بزرگوحتیشرکتهایکوچکبهدالیلزیادیبهبرونسپاری
بخشی از فعالیت های خدماتی ،تولید ،فرآیند و غیره
پرداخته و این موضوع بايد روز به روز در حال افزایش
باشد تا آنجا که برخی سازمان ها به خصوص شهرداری ها
در تصمیمگیریهای کالن و استراتژیک خود به این موضوع
توجهدارندکهمهمتریندلیلآنایجادتواناییدرپاسخگویی
موثر به محیط در فعالیتهای مختلف بوده است .
بهمنیعنوانکرد:باهدفمدیریتهزینههاو وجودمشکالتی
که در حوزه خدمات شهری با آن روبه رو هستیم  ،این قسمت
برونسپاری و به بخش خصوصی واگذار میگردد.
بهمنی اظهار داشت :پس از بررسی های متعدد مشخص شد
که بخش خصوصی با ماشین آالت مدرن و نیز نیروی کار
با انگیزه می تواند قسمتی از کارهای شهرداری و بویژه
امورات خدمات شهری را مدیریت کند البته برون سپاری
باید به معنای واقعی آن انجام شود .

شهردار عنوان کرد  :اگر این تفکر در شهرداری حاکم
شود و بتوان تصدی های قابل واگذاری را واگذار کرد به
طور قطع سرعت و کیفیت خدمات افزایش مییابد و از
سوی دیگر نیز از مبلغ کاهش هزینه خدمات می توان در
بخشهای دیگر استفاده کرد .
توجه به تأکید رهبر معظم انقالب بر اجرای اقتصاد مقاومتی
موجب شده تا بررسی کارشناسانه در خصوص نحوه خدمات
در حوزه خدمات شهری صورت گرفته و با در نظر گرفتن
هزینه های جاری از قبیل دستمزد کارگران ،هزینه سوخت
و نگهداری ماشین آالت و تجهیزات  ،تصمیم بر واگذاری
به بخش خصوصی گرفته شود  ،هرچند طی ماههای اخیر
با خرید یک دستگاه لودر ۴ ،دستگاه مزدا و نیز تعمیر و
بهسازی در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان
اقدام شده ،لیکن همچنان وجود ناوگان فرسوده و به
ویژه در بخش جمع آوری و حمل زباله موجب گردید تا
هزینههای مازاد آن بررسی و برون سپاری به عنوان راه حلی
منطقی پیشنهاد گردد .
افزایش توان نظارتی و نیز ارتقا سطح خدمات ارائه شده به
شهروندان از دیگر مزایای برون سپاری بوده که شهرداری
هشتگرد به عنوان پیشگام در این عرصه می باشد.
شهردار هشتگرد خاطرنشان کرد :برونسپاری حجمی
جمع آوری زباله ،حمل و دفن بهداشتی ،الیروبی و رفت
و روب کوچه ها و معابر شهر و غیره به بخش خصوصی و
مجهزی واگذار گردیده که تجربه کار در شهرهای بزرگ
و شرکت های بخش خصوصی و دولتی را دارد.
با توجه به گستردگی شهر (  ۱۱۷۴هکتار) نیاز است تا
شهروندان گرامی نیز همکاری الزم را با شهرداری داشته
باشد به طوری که برنامه جمع آوری زباله از ساعت ۹
شب آغاز و تا  ۶صبح ادامه خواهد یافت و زمانبندی آن
متعاقبا به اطالع شهروندان خواهد رسید.
تامین کارگر ،راننده ،ماشین آالت با کاربری مکانیزه و
تخصصی و تجهیزات به عهده پیمانکار میباشد و پیمانکار
موظف به تعمیر و نگهداری ماشین آالت  ،تامین سوخت ،

لباس کارگران و رانندگان ،قطعات یدکی  ،حقوق و دستمزد،
بیمه و مالیات مربوطه است.
درراستایحمایتازنیرویکارایرانیواشتغالزاییپیمانکاراز
بهکارگیریاتباعبیگانهوبازنشستگانمنعشدهوچابکسازی
سازمان شهرداری از دیگر اهداف این طرح خواهد بود به
طوری که با انتقال بخشی از کارگران شهرداری به پیمانکار
میتوان با چابک سازی سازمان ،خدمات رفاهی بهتری
نیز به پرسنل ارائه کرد.
هشتگرد شهری با جمعیت حدود  ۶۰هزار نفر و تولید  ۵۰تن
زباله در روز می باشد و تاکنون ساز و کاری جهت ساماندهی
چرخ دستی ها وجود نداشته و حضور چرخ دستی ها موجب
پراکندگی زباله در شهر می گردیده لذا فاز بعدی تفکیک
زباله می باشد که بخشی از هزینههای مربوطه نیز از راه
فروش آن به دست خواهد آمد .
آموزش کارکنان ،آموزش های شهروندی ،فرهنگ سازی
جهت تفکیک زباله از مبدا ،رعایت استانداردهای بهداشتی
الزم نیز از جمله تعهدات پیمانکار در این قرارداد خواهد
بود .
طرح برون سپاری خدمات شهری پس از  ۴دهه از تاسیس
شهرداری هشتگرد برای اولین بار اجرا گردیده و می تواند
با مشارکت و همکاری شهروندان موجب ایجاد تغییرات
گستردهای در روند ساماندهی زباله و پسماند و نحوه
ارائه خدمات گردد.

آگهي مزايده عمومي
نوبت دوم

شهرداري نظرآباد به استناد مجوز شماره /38ش  97/3/31 -شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد تعداد  18خط تلفن همراه اول خود
را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند متقاضيان مي توانند با واريز سپرده شركت در مزايده براي هر خط تلفن قيمت پيشنهادي خود
را ارائه نمايند.
شرايط شركت در مزايده
 -1شركت كنندگان در مزايده  %5مبلغ كارشناسي هر خط را به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب سيبا به شماره 0104746757008
نزد بانك ملي شعبه شهرداري به نام شهرداري نظرآباد واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه تهيه و ارائه نمايند.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم مزايده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداري نگهداري و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده
آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3پيشنهادات مي بايست به صورت مكتوب باشد و به پيشنهادات فاقد سپرده ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل
گردد .ترتيب اثر داده نخواهد شد و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -4متقاضيان جهت دريافت اوراق مزايده به واحد مالي شهرداري مراجعه نمايند و هزينه خريد اسناد مزايده مبلغ  500/000ريال مي باشد كه
بايد به حساب  010453402100به نام درآمد شهرداري نظرآباد واريز گردد.
 -5ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
 -6متقاضيان مي بايست حداكثر تا پايان وقت اداري روز  97/8/2پيشنهادات خود را تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
 -7كليه هزينه هاي آگهي ،كارشناسي و هزينه نقل وانتقال اسناد بعهده برنده مزايده خواهد بود.
 -8رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي به عهده شركت كنندگان مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/7/14
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/7/21
خ ش 97/7/14

داريوش يگانه مظهر
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