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سالروز والدت
اسوه عطا و عطوفت
(ع)
امام حسن مجتبي
مبارك باد

»

رهبر انقالب اسالمي :

حدود الهي در رابطه با
متهمان جنايت مدرسه
غرب تهران اجرا شود

»

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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گزارش انتخابات هيئت رئيسه مجلس؛

دكتر علي الريجاني،رئيس مجلس ماند

مطهري و پزشكيان
نواب رئيس اول و دوم شدند

خيز عارف ب راي رياست مجلس
جواب نداد

حاجي بابايي به نفع الريجاني
انص راف داد

هشدار به دستگاه ديپلماسي

علي الريجاني در دور دوم با  147راي ب راي سومين سال مجلس دهم
به عنوان رئيس قوه مقننه ابقا شد
صفحه2

بازي مشترك
آمريكا و اروپا
در مواجهه با برجام

در سايت رسالت بخوانيد
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در گفتگوي رسالت با مريم معين االسالم مطرح شد :

پيروي از ُمد
خوب يا بد ؟!

اسالم دعوت و تشويق به زينت مي كند
غرب با تحميل فرهنگ خود ،حس زيباشناختي را
سركوب كرده است

صبح موشکي

مذاکرات موازي واشنگتن -بروکسل بر سر برجام !
پيام معترضين فرانسوي چيست؟

ادامه درصفحه 9

محسن پيرهادي
خبر ،کوتاه بود؛ مهندس سيدمرتضي نبوي بار رسالت را بر دوش محسن
پيرهادي گذاشت.
مهندس سيد مرتضي نبوي بعد از سه دهه فعاليت رسانه اي در روزنامه رسالت،
به عنوان يکي از قديمي ترين و البته خوشنام ترين افراد اين حيطه ،مسئوليت
و رسالت اين رسانه را واگذار کرد.
کسي که هم وزير بوده و هم وکيل؛ شخصي که هم مشاوري امين است و هم
مسئولي صديق .ساده زيستي برايش شعار نيست ،اين را بايد از اهالي منيريه
بپرسيد .حسن خلق برايش ملکه است و اين را مي توان از هر کس که حداقلي
از ارتباط با ايشان داشته جويا شد.
انقالبي است؛ انقالبي قبل از انقالب ،که البته روحيه انقالبي خود را بعد از
پيروزي انقالب هم حفظ و تقويت کرد .کسي که در رژيم ستمشاهي ،طعم
تلخ زندان را هم چشيد ولي از آرمان هايش قدمي عقب نرفت.
فردي که شخصيتش مورد اعتماد رهبر گرانقدر انقالب است و در مجمع تشخيص
مصلحت نظام هم خدماتش را از مردم و انقالب ،دريغ نمي کند.
خاطرات آقا مرتضي را که مي خوانيم درس اميد و خودباوري مي گيريم؛ آن
هنگام که مي گويد بارها ديديم در اوايل انقالب کار به مو رسيد ولي پاره نشد
چرا که خدا با ماست اگر ما اهل ايمان و تقوا باشيم.
شخصيت و وقار آقا مرتضي هم مثال زدني است در زمانه اي که داشتن متانت
و آرامش قلبي کمياب شده است .مراقبت و احتياط وي نسبت به مديريت
رسانه مثال زدني بود چرا که نيک مي دانست در رسانه ،آب رفته به جوي
بازنمي گردد .شخصيتي سياسي که براي همه اهالي سياست ،شايسته احترام
و بزرگداشت است.
مرد دوست داشتني عرصه فرهنگ و رسانه که از سال  66تا به امروز ،رسالتي
جز کمک به انقالب و نظام جمهوري اسالمي در رسالت نداشت.
براي برخي افراد بايد موتور جستجويي قوي فعال کني تا سرانجام يکي
دو خصلت مثبت دست و پيدا کني ولي براي شخصي مثل مهندس سيد
مرتضي نبوي همين که شرح حال مي گويي ،تعريف و تمجيد از وي استخراج
مي شود و چه نيکوست بعد از  31سال خدمت بي منت ،همگان صرفا
به نيکي از وي ياد مي کنند.
خدا را شاکريم که آقا مرتضاي عزيز در هيئت امنا و هيئت مديره رسالت يار
و ياور ماست و با راهنمايي هاي ايشان ،مجموعه را پيش خواهيم برد .ايشان
رسالتي بوده ،هستند و خواهند بود و اميدواريم در همه سنگرهاي خدمت،
کمافي السابق موفق و منصور باشند .از خداي متعال مي خواهيم ما را در مسير
اهداف عالي اين رسانه که دهه ها قبل با حضور فقها و بزرگان اين آب و خاک
که همانا باورهاي نيک الهي و حمايت از محرومان و مبارزه با مستکبرين بوده
است ياري نمايد بي شک شنيدن صداي حقيقي و واقعي مردم عزيزمان و
نمايندگي و پژواک اين صدا در اين مجموعه اگر با نيت راستي و صادقانه همراه
شود مورد عنايت و لطف خداوندگار خواهد بود.

»

برنامه مراسم نماز جمعه  11خردادماه 97
در دانشگاه تهران
ب�ا تبري�ك فرخن�ده ميالد حض�رت امام حس�ن مجتب�ي عليهالسلام؛
نماز عبادي  -سياسي جمعه  11خردادماه به امامت حجتاالسالم والمسلمين
ابوترابيفرد و سخنراني سردار رمضان شريف ،رئيس محترم ستاد انتفاضه و
قدس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي و حجتاالسالم والمسلمين محمدمهدي
ماندگاري در دانشگاه تهران برگزار ميشود.
برنامه پيش از خطبهها ،از ساعت  11:25با زيارت آلياسين آغاز و با تالوت
آياتي از كالما ...مجيد توسط قاري نوجوان ،آقاي محمدحسين رفيعي ادامه
مييابد و در ادامه سردار رمضان شريف درخصوص «راهپيمايي روز جهاني
قدس» و حجتاالسالم و المسلمين ماندگاري ،درخصوص «تقوي؛ كليد حل
مشكالت فردي و اجتماعي» سخنراني مينمايند.
ش�روع خطبهها س�اعت  12:47و اذان ظهر به افق تهران س�اعت 13:02
ميباشد.
روابط عمومي
تاريخ انتشار97/3/10 :
خ ت ر97/3/10 :
ستاد نماز جمعه تهران

محسني اژه اي:
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شهردار ته ران  :بافت فرسوده
با زلزله  6ريشتري سر پا نمي ماند

بخش سياسي خارجي :اظهارات اخير مسئول سياست خارجي
اتحاديه اروپا ،ضمن پرده برداري دوباره از «اروپاي غير قابل
اعتماد» ،حاکي از مذاکرات پنهاني و آشکاري دارد که ميان
واشنگتن و بروکسل در حال انجام است.
فدريکا موگريني در پايان نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا
گفت که اتحاديه اروپا در حال بررسي مشوقهاي اقتصادي براي
ايران به منظور حفظ برجام است.مسئول سياست خارجي اتحاديه
اروپا همچنين تاکيد کرد که حفظ برجام براي اتحاديه اروپا،
موضوعي منحصر به مسائل اقتصادي نيست بلکه براي اتحاديه
اروپا اين يک موضوعي امنيتي است.او گفت :ما به طور عمده
درباره تدابيري براي حفظ توافق و تعهدات اقتصاديمان در قبال
ايران صحبت کرديم ،اما براي ما مسئله تنها منافع اقتصادي
نيست بلکه منافع امنيتي است ،چون ما معتقديم در نبود توافق،
امنيت منطقه و اروپا در خطر خواهد بود.
موگريني در بخش ديگري از اين سخنراني در پاسخ به يک
سؤال تاکيد کرد که اتحاديه اروپا در قبال ايران ،نگرانيهاي
مشترکي با آمريکا دارند از قبيل برنامه موشک بالستيک اين
کشور و برخي موضوعات منطقه.به گفته او ،اتحاديه اروپا در
اين موضوع که برجام بهترين راه براي پرداختن به نگرانيهاي
آمريکاست ،اتفاق نظر دارد؛ نگرانيهايي که به گفته موگريني،
اتحاديه اروپا با آمريکا درباره آنها اشترک نظر دارد.

براي آقا سيد مرتضاي عزيز

سيا  :امتياز كره شمالي به ما ،اجازه
افتتاح يك رستوران در پيونگ يانگ است

هيچ ايراني منعي براي
ورود به كشور ندارد

موگريني  :با آمريكا بر سر مسائل موشكي ايران
اشتراك نظر داريم

» سرمقاله

پيشنهاداتمهمواليتي
براي مقابله با نقض عهد
آمريکا در برجام
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شرکت آب و فاضالب روستايي

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

استان کرمان
( نوبت دوم)
شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دو مرحله اي  ،آبرساني به مجتمع هاي روستايي شهرستان قلعه
گنج ناحيه ب را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد  ( .کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند )
 رشته  :آب پايه 1 ، 2 ،3 ، 4 ، 5 : تضمين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار ) ضمانت نامه بانکي مبلغ تضين شرکت در مناقصه  ( :فرايند ارجاع کار )  1/855/000/000ريال تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/3/8مي باشد . مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  14روز شنبه تاريخ 97/3/19 مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14روز شنبه تاريخ 97/4/2 زمان بازگشايي پاکت ها  :ساعت  8/30صبح روز يک شنبه تاريخ 97/4/3 مبلغ برآورد  37/069/645/397 :ريال بر اساس فهرست بهاء  97مي باشداطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف  :کرمان – خيابان هزار و
يکشب – نبش کوچه  – 21شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان – اداره قراردادها  .تلفن 32473983 -6 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مرکز تماس دفتر ثبت نام 02141934 :
توضيحات :
ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به کميسيون مجاز مي باشد
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است
تبعيت از دستور العمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عالوه بر سامانه بصورت فيزيکي ( الک و مهر شده ) نيز بايد ارائه شود .
نوبت اول 97/03/08 :
نوبت دوم 97/03/10 :

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان
سازمان بنادر و دريانوردي
مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

«آگهي تجديد ارزيابي كيفي پيمانكاران

جهت مناقصه عمومي يكمرحلهاي شماره /8968ص»96/15

 موضوع مناقصه :تجديد ارزيابي كيفي پروژه تعميرات اساسي منجر به  pmتاسيسات برقي و اعالم حريق بنادر چوئبدهو اروندكنار
 محل ،مهلت و نحوه دريافت استعالم ارزيابي كيفي :دريافت اسناد از تاريخ درج آگهي تا پايان وقت اداري (ساعت  )12روزپنجشنبه  97/3/17با مراجعه به امور حقوقي و قراردادهاي مناقصهگزار و ارائه معرفينامه كتبي و اصل فيش واريز وجه به
حساب شماره  2176452209006نزد بانك ملي به مبلغ صدهزار ريال امكانپذير است .وجه مذكور به هيچ وجه قابل استرداد
نخواهد بود .ضمنا دريافت اسناد از سايت ( )iets.mporg.irنيز امكانپذير است.
 محل و مهلت تسليم پاكت ارزيابي كيفي :مناقصهگران بايد پاكت سوابق و مستندات خود را تا ساعت  12روز پنجشنبهمورخ  97/3/31به دبيرخانه مركزي دستگاه مناقصهگزار به آدرس ذيل تسليم و رسيد دريافت نمايند.
 جلسه پرسش و پاسخ مناقصه؛ راس ساعت  10صبح يكشنبه مورخ  97/3/27در محل سالن اجتماعات بندر آبادان برگزارخواهد شد.
 محل و زمان بازگشايي پاكت پيشنهادها؛ پيشنهادهاي مناقصهگران راس ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ  97/4/4درمحل سالن اجتماعات بندر آبادان بازگشايي خواهد شد.
 آدرس دستگاه مناقصهگزار :آبادان  -خيابان امام  -خيابان بندر  -مديريت بنادر و دريانوردي آبادان  -تلفن061/53244000
تاريخ انتشار97/3/10 :
خ ش97/3/10 :

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

آگهي دعوت مجامع عمومي عادي به صورت فوقالعاده و
فوقالعاده شركت انرژي كاوش پرشيا (سهامي خاص) به شماره
ثبت  354443و شناسه ملي ( 10104046244نوبت اول)
مجمع عادي به صورت فوقالعاده و فوقالعاده شركت به ترتيب راس ساعت  10و  12صبح روز چهارشنبه
بيست و سوم خرداد هزار و سيصد و نود هفت در محل قانوني شركت واقع در تهران بلوار دريا مابين مطهري
و پاكنژاد پالك  158طبقه زيرزمين تشكيل ميگردد .از كليه سهامداران و وكالي قانوني آنها دعوت ميشود
كه در جلسه مزبور حضور و نسبت به موضوعات ذيل اتخاذ تصميم به عمل آيد.
الف) دستورجلسه مجمع عادي به صورت فوقالعاده:
 -1استماع گزارش هيات مديره
 -2تعيين اعضاي هيات مديره (عنداللزوم)
 -3تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيهاي شركت
 -4بررسي و تصميم راجع به عملكرد ،فعاليت و موضوع شركت
 -5بررسي و تصميم راجع به نحوه فروش ماشينآالت و تجهيزات
 -6بررسي و تصميم راجع به مطالبات و ديون شركت
 -7تمامي مواردي كه به نحوي تصميم راجع به آن در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد
ب) دستورجلسه مجمع عمومي فوقالعاده:
 -1بررسي و تصميم راجع به انحالل شركت
 -2انتخاب مدير و محل و زمان تصفيه
 -3عنداللزوم تغيير بعضي از مواد اساسنامه
 -4تمامي مواردي كه به نحوي تصميم راجع به آن در صالحيت مجمع عمومي فوقالعاده باشد
تاريخ انتشار97/3/10 :
خ ش97/3/10 :
هيات مديره

آگهي مجمع عمومي عادي نوبت اول شركت تعاوني مصرف
فرهنگيان گلپايگان

به اطالع كليه اعضاي محترم شركت تعاوني مصرف فرهنگيان گلپايگان ميرساند جلسه مجمع عمومي عادي
نوبت اول شركت تعاوني مصرف فرهنگيان گلپايگان راس ساعت  5بعدازظهر روز شنبه  97/04/09در طبقه
فوقاني فروشگاه شركت تعاوني مصرف فرهنگيان گلپايگان واقع در بلوار سلمان فارسي تشكيل ميگردد.
لذا از كليه اعضاي محترم دعوت ميشود با در دست داشتن كارت ملي و دفترچه عضويت راس ساعت مقرر
در محل مذكور حضور به هم رسانيد و يا وكالي خود را كتبا معرفي نماييد.
دستورجلسه:
 -1گزارش هيات مديره و بازرسين در طول دوره
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال  1396و نحوه تقسيم (سود و زيان) و بودجهبندي سال جاري
 -3تعيين خط و مشي آينده شركت
 -4انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره و بازرسين شركت
 -5ارائه گزارشات تغييرات اعضا و سرمايه شركت
 -6تصميم گيري درخصوص فروش دارايي شركت (خودرو و فرسوده)
ضمنا اعضاي محترمي كه مايلند در سمت هيات مديره و بازرسين همكاري نمايند آمادگي خود را كتبا
حداكثر به تاريخ  97/03/27با در دست داشتن يك قطعه عكس  3×4و كپي شناسنامه و كارت ملي به
كارشناسي تعاون آموزش و پرورش مراجعه و فرمهاي مربوطه را تكميل نمايند.
تاريخ انتشار97/3/10 :
خ ش97/3/10 :
هيات مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي

جلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول شركت تعاوني درودگران گنبدكاووس ساعت  10صبح روز سهشنبه
مورخه  1397/4/12در محل شركت تعاوني درودگران گنبد واقع در خيابان جرجان  -پشت كارخانه پنبه
شمال سابق تشكيل ميگردد .از كليه اعضاي محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات
زير در اين جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره و بازرس شركت  -اخذ تصميم در مورد تصويب صورتهاي نهايي مالي
سال 1396
 -2طرح و تصويب بودجه سال  1397و طرح و تصويب تعيين خط مشي و برنامههاي آتي شركت و
پيشنهادات هيات مديره
 -3انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل ،بازرس شركت براي مدت يك سال
الزم به يادآوري است كه :اعضاي تعاوني ميتوانند نماينده تاماالختياري (از ميان اعضاي تعاوني يا خارج
از آنان) براي حضور در مجمع و اعمال راي تعيين نمايند .تعداد آراي وكالتي هر عضو  3راي و هر شخص
غيرعضو تنها يك راي خواهد بود و بنابراين اعضاي محترم در تاريخ  1397/4/8از ساعت  10لغايت 12
ظهر در محل شركت جهت تاييد وكالتنامه و برگه حضور در مجمع عمومي عادي به همراه عضو و نماينده
تاماالختيار با در دست داشتن مدارك معتبر شناسايي و برگه سهام حضور به هم رسانند.
اعضايي كه متقاضي كانديداتوري سمت بازرس شركت ميباشند مدارك زير را حداكثر ظرف يك هفته پس
از انتشار آگهي به دفتر شركت تعاوني مراجعه نمايند.
كپي شناسنامه ،مدرك تحصيلي ،كارت ملي ،كارت پايان خدمت ،گواهي عدم سوء پيشينه ،فرم درخواست
سمت كانديداتوري
تاريخ انتشار97/3/10 :
هيات مديره شركت تعاوني درودگران گنبدكاووس
خ ش97/3/10 :

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
شركت گروه مديران البرز به شناسه ملي 10861413900

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت گروه مديران البرز (سهامي خاص) دعوت به عمل ميآيد در جلسه
مجمع عمومي فوقالعاده شركت كه در ساعت  16روز چهارشنبه مورخ  97/3/30در محل قزوين،
خيابان طالقاني ،مقابل بلوار حكمآباد ،پالك  ،40طبقه اول  -دفتر جامعه اسالمي مهندسين تشكيل
ميگردد حضور به هم رسانند.
 -1اخذ تصميم درخصوص انحالل شركت
 -2انتخاب مدير يا مديران تصفيه
 -3ساير مواردي كه در صالحيت مجمع باشد.
تاريخ انتشار97/3/10 :
هيات مديره گروه مديران البرز
خ ش97/3/10 :

