
ثبت قرارداد اکران ۴ فیلم سینمایی
سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش گفت: قرار داد 
۴ فیلم س��ینمایی ثبت ش��د و فیلم های »یک کیلو و 
بیست و یک گرم« و »چراغ های ناتمام« از چهارشنبه 

۱۴ شهریور اکران می شوند.
غالمرضا فرجی س��خنگوی شورای صنفی نمایش 
درباره ق��رارداد فیلم ه��ای جدید برای اک��ران گفت: 
قرارداد اکران فیلم »مغزهای زنگ زده« ساخته هومن 
س��یدی پس از فیلم »پش��ت دیوار سکوت« در گروه 
آزادی، اکران فیلم »الزانیا« س��اخته حس��ین قناعت 
پ��س از فیل��م »یک کیلو و بیس��ت  و ی��ک گرم« در 
گروه ماندانا و اکران فیلم »هش��تگ« س��اخته رحیم 
بهبودی ف��ر پ��س از فیل��م »آخرین بار کی س��حر را 

دیدی؟« در گروه زندگی است.
همچنین قرارداد اکران فیلم »ما ش��ما را دوست 
داری��م خانم یایا« س��اخته عبدالرض��ا کاهانی پس از 

»جاده قدیم« در گروه ایران ثبت شد.

گیشه

۳۰ واحد مددجویان زلزله زده بهزیستی 
توسط سپاه تهران ساخته شد

فرمانده س��پاه حضرت سیدالش��هدا)ع( اس��تان 
تهران گفت: ۳۰ واحد مددجویان زلزله زده بهزیس��تی 

در شیخ صله توسط سپاه تهران ساخته شد.
سردار محمدتقی شاهچراغی اظهار داشت: استان 
تهران از ۴8 س��اعت بعد از زلزله در منطقه حاضر شد 
و در مرحله نخست هفت روستا در دشت ذهاب از نظر 

اسکان اضطراری و موقت تحت پوشش قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۱5۰ کامیون کمک های 
مردمی به این منطقه وارد شد عنوان کرد: فعالیت گروه های 
جهادی، اصالح شبکه آب روستاها و خرید نزدیک به بیش 

از ۳۰۰ کانکس از جمله اقدامات انجام شده است.

پیگیری
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روز گذشته فیلمی  يتخــــت در فض��ای مجازی پا
پخش ش��د مبن��ی ب��ر اینکه مام��وران 
ش��هرداری منطقه ۳ ته��ران گوش یک 
نوجوان که زباله ها را جست وجو می کرده و 
متاس��فانه روزی خ��ود را از ای��ن راه در 
می آورده با تی��غ بریده اند که این موضوع 
تاسف بار و دلخراش به حدی بین کاربران 
توس��عه یافت که حتی واکن��ش یکی از 

اعضای شورای شهر را هم برانگیخت.
در این رابطه رئیس کمیته اجتماعی 
ش��ورای شهر تهران از پیگیری موضوع 
بریده شدن گوش کودك زباله گرد خبر 
داد. الهام فخاری گفت: من با ش��هردار 
منطقه ۳ صحبت کردم و قرار ش��د که 
پیگیری ه��ای الزم را در مورد صحت و 
س��قم این ادعا انجام دهد. وی با بیان 
اینکه بعضا دیده می شود که پیمانکاران 
وظایف خ��ود را به پیمانکاران درجه 2 
و ۳ واگ��ذار می کنند و حت��ی از اتباع 
بیگانه بهره کشی می ش��ود، گفت: باید 
مدل نظارتی مان را موثرتر کنیم و قطعا 

این مهم پیگیری می شود.
همچنین معاون خدمات شهری و 
محیط زیست شهرداری منطقه ۳ در این 
رابطه گفت: در صورت اثبات موضوع با 
ف��رد خاطی به ش��دت و بدون اغماض 
برخ��ورد می ش��ود. عدال��ت امیرخانی 
اظهار کرد: در م��ورد این کلیپ که در 

شبکه های اجتماعی پخش شده است، 
تاکنون هیچگونه مراجعه و شکایتی از 
س��وی کسی به ش��هرداری نداشتیم و 
ما ه��م از طریق ش��بکه های اجتماعی 
در جریان این موض��وع قرار گرفتیم و 

دستور پیگیری این موضوع را دادیم. 
وی اف��زود: در اولین گام باید این 
کودك را پی��دا کنیم تا جزئیات ماجرا 
را از زب��ان خودش بش��نویم که تا این 
لحظه پیگیری های ما برای یافتن این 
کودك بی نتیجه بوده اس��ت، از همین 
رو از شهروندان می خواهیم در صورت 
اط��الع از این فرد، او را به ش��هرداری 
منطقه ۳ معرفی کنند یا اینکه با اعالم 

محل اسکانش ما به آنجا برویم.
ش��اید اگر آن روز ک��ه برخی برای 
تخریب دیگر کاندیداها موضوع برخورد 
مامورین سدمعبر شهرستان دیگری را 
ب��ه تهران ربط نمی دادند و با رس��وایی 
اطالعات غلطی که ب��ه بهانه رای آوری 
پخش کردن��د رو به رو ش��ده و از افکار 
عمومی و مسئوالن دلسوز سیلی واقعی 
می خوردند امروز شاهد چنین برخورد 
ش��نیع و دلخراشی که حتی شنیدنش 

هم زجرآور است، نبودیم.
ش��اید اگر آن روز از دختر مظلوم 
وارداتچی وزیر دفاع نمی کردند و روزی 
که مامورین شهرداری خانه را روی سر 
صاحبخانه خراب کردند جزایش��ان را 
می دیدند امروز به راحتی با احساسات 

مردم و البته آبروی کش��ور به واسطه 
تخلف یک مسئول! بازی نمی شد.

اگر آن روزی که رئیس دولت در نقش 
کاندیدا به وعده #آنچنان_رونق اقتصادی 
عمل می کرد، این نوجوان به جای گردش 
در س��طح شهر و گش��تن در سطل های 
زباله در مدرس��ه دنب��ال درس خواندن و 
گردش های دانش آم��وزی بود و با چنین 
صحنه خشن و آبروبری روبه رو نمی شدیم.

حاال اما انگار به جای پاس��خگویی 
و عذرخواهی کار به جایی رس��یده که 
به جای تذکر و یا همراهی با این قش��ر 
ضعیف گوش های آنها توسط مسئولینی 
که خودشان در به وجود آمدن شرایط 
بد اقتص��ادی دخی��ل هس��تند بریده 
می ش��ود و دس��ت آخر ش��اید با فشار 
افکار عمومی بخیه  بخورد. مخابره شدن 
چنین تصاویری از مس��ئولین در افکار 
عمومی ه��ر چند که خاطی مس��ئول 
دولتی یا پیمانکار و یا بخش خصوصی 
باشد، چنین تصوری را برای مردم ایجاد 
می کند که مسئولینش��ان صدای خرد 
شدن استخوان های قشر ضعیف جامعه 
را نمی ش��نوند و فقط آمارهای کاغذی 

می دهند و وعده های الکی.
حاال وقت آن اس��ت که حضرات به 
فکر دیدن این قشر باشند تا مبادا سیلی 
محکمی بخورند و گوششان از شدت آن 
کرتر از امروز ش��ود. راستی از ریشه کن 

شدن فقر مطلق چه خبر؟

صوت��ی  کت��اب  مـهربان »قصه های مجید« يـار
که به تازگی از س��وی موسس��ه نوین 
کتاب گویا و با ص��دای مهدی پاکدل 
منتش��ر ش��ده اس��ت، روز جمع��ه در 
مراسمی با حضور نویسنده اثر در خانه 
هنرمندان ایران رونمایی می ش��ود. در 
هوش��نگ  رونمای��ی  ای��ن  آس��تانه 
مرادی کرمانی و فاطمه محمدی مدیر 
موسس��ه نوین کتاب گوی��ا درباره این 

اثر به ارائه توضیحاتی پرداخته اند.
مرادی کرمان��ی در پاس��خ به این 
سوال که آیا کاراکتر مجید خلق شد یا 
برگرفته از چه شخصیتی است، عنوان 
داش��ته است: این ش��خصیت به نوعی 
ش��خصیت خودم هس��ت و بخش های 
مش��ترکی بی��ن م��ن و مجی��د وجود 
دارد. مجید تنهاس��ت و با مادربزرگش 
زندگ��ی می کن��د، فقیر اس��ت، تمرکز 
ن��دارد و برای همین با خواندن ریاضی 
مش��کل دارد. عاشق ش��عر و شاعری  و 
کتاب و سینماست. طنز کالمی دارد و 
همه چیز را از زاویه ی طنز نگاه می کند 
و مش��کالت را به ش��وخی می گیرد و 
ای��ن هوش��مندی را دارد که تلخی ای 
که بر او گذشته را به شادی بدل کند. 
بن مایه  مجید نیاز است در مقابل بی بی 
که پیرزنی فقیر و س��خت گیر و پخته 
و سختی کش��یده است و حاضر نیست 
به خواسته های مجید تن دهد. اما این 
دو در عی��ن تضاد همیش��ه با هم یکی 

هستند.
و  مجی��د  اس��ت:  اف��زوده  وی 
قصه های��ش ی��ک ج��ور معرف��ی من 
ب��ه جامعه ب��ود و در واقع شناس��نامه  
کاری من اس��ت. قصه ه��ای مجید اثر 
متفاوتی س��ت چون سرش��ار از ادبیات 
عامیان��ه و س��نت های ایرانی س��ت که 
حاال فراموش شده و من آن را در قالب 

ادبیات آورده و کاربردی اش کرده ام.
مرادی کرمان��ی همچنی��ن درباره 
نس��خه های  ارائ��ه  از  خ��ود  تجرب��ه 
غیرمکت��وب از این داس��تان نیز گفت: 
مجی��د از ابت��دا هم به ص��ورت صوتی 
منتش��ر ش��د و پخش آن 5، 6 سالی 

در رادیو ب��ا گویندگی پروی��ز بهادر و 
علی تابش، ادامه داشت. و االن دوباره 
انگار به زادگاه خودش برگشته و حاال 
ب��ا صدای یک ج��وان خوش صحبت با 
صدایی خوب و ش��یرین و ب��ا مهارت 
منتشر ش��ده. آقای پاکدل تنها کار را 
نخوانده، بلکه آن را با همه ی عش��ق و 

عالقه اجرا کرده است.
این نویسنده همچنین در پاسخ به 
این سوال که تا چه اندازه انتشار نسخه 
صوتی ای��ن کتاب به تس��هیل ارتباط 
نوجوان��ان ام��روزی با ای��ن اثر کمک 
می کند نی��ز گفت: هس��ته ی مرکزی 
اتفاق ه��ا در قصه های مجید انس��ان و 
آرزوی انسان اس��ت که در هر زمان و 
مکان��ی می تواند جواب بگیرد. پینوکیو 
و بابالنگ دراز و داستان های شاهنامه و 
رستم و سهراب هنوز هم مخاطب خود 
را دارند. قصه های مجید هم همین طور 
است و این خصلت ادبیات است و بین 
زمان ها و مکان ها پ��ل می زند. همه ی 
قهرمان هایی که با انسان ارتباط برقرار 
می کنند و می مانن��د یک خصوصیتی 
دارند که دوام می آورند و آن این است 
ش��ما را وادار به همفک��ری و همدلی 
با خود می کند و دوامش��ان بیش��تر از 
خود انس��ان اس��ت. چون به داس��تان 
تبدی��ل می ش��وند و هر چی��زی برای 
مان��دگاری نیاز به یک داس��تان دارد. 
مجی��د هم داس��تان خ��ودش را دارد 
و صمیمی��ت موجود در قص��ه همراه 
نس��ل های مختلف می آید و تاثیر خود 
را می گ��ذارد و این برای روزگار کنونی 

هم صادق است.
به گفته مرادی کرمانی مجید قبل 
از آنکه یک بچه ی روستایی باشد، قبل 
از اینکه کرمانی باش��د ایرانی اس��ت و 
بنابراین در هر لباس و قالبی که عرضه 
شود تاثیر خود را می گذارد و با زمان ها 
و مکان های متفاوت مانوس می شود. از 
همین منظر اص��ل قصه های مجید در 
کرمان می گذرد اما در سریال اصفهانی 
می شود و با اینهمه همان تاثیر به قوه ی 
خودش وجود دارد. یک نکته هم اینکه 
خوان��دن قصه های مجی��د به بچه های 

امروز جرئت می دهد که خودش��ان را 
سانس��ور نکنند و حرفش��ان را راحت 
بزنن��د. چون مجی��د علی رغ��م اینکه 
در جاه��ای مختلف به نوعی س��رکوب 
می ش��ود، ام��ا جس��ورانه حرف هایش 
را می زن��د و خواس��ته هایش را مطرح 

می کند.
مدیر موسس��ه نوین کت��اب گویا 
نیز درباره انتش��ار این اث��ر برای تولید 
در قال��ب کت��اب گویا نی��ز گفت: این 
قصه ها خیلی اصیل هس��تند و خیلی 
خوب. در هر قالبی که دربیایند، طعم 
و عط��ری خ��اص خواهند داش��ت. از 
زمان��ی که پرویز به��ادر در دهه ی 5۰ 
ای��ن قصه ه��ا را در رادیو ب��رای مردم 
خواند، همان زمانی که قصه ها نوشته 
می ش��د ت��ا در رادی��و خوانده ش��ود، 
اس��تقبال فوق العاده ی م��ردم از آن ها 
نش��ان داد ک��ه با قصه های��ی معمولی 
طرف نیس��تیم. در همه جای دنیا هم 
مرس��وم اس��ت که یک محتوای خوب 
در قالب ه��ای متفاوت و به هر ش��کل 
ممکن بازتولید ش��ود تا هر چه بیشتر 
دی��ده ش��ود. قصه های مجی��د جناب 
مرادی کرمانی پتانس��یل بسیار زیادی 
برای دیده شدن در شکل های مختلف 
داش��ته و دارد. هنوز ه��م برای بچه ها 
و بزرگتره��ا جذاب اس��ت. هنوز حس 
آش��نایی غریبی در دل های کوچک و 
بزرگ ایجاد می کند و این یعنی قصه ها 

همچنان جای کار دارد.
فاطمه محم��دی ادامه داد: کاری 
که آقای پوراحمد در ساخت مجموعه  
تلویزیونی این قصه ها کرد، آن شاهکار 
دوست داش��تنی، کاری بزرگ بود که 
به بیشتر دیده شدن آن کمک بسیاری 
کرد و در واقع قصه های مجید را درون 
هم��ه ی خانه ها برد. اما متاس��فانه این 
مجموعه ش��امل تمام قصه ه��ا نبود و 
از ۳9 قص��ه فق��ط ۱۳ قصه به ش��کل 
فیل��م درآمد. وقتی ما ب��ه تولید کتاب 
گویای مجید فکر کردیم، از همان ابتدا 
بنا را بر ش��نیداری کردن تمام قصه ها 
گذاش��تیم و خواستیم یک مجموعه ی 
مهر کامل از کتاب داشته باشیم. 

امامعلیعلیهالسالم:
هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی 

چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نخواهد بود.
نهجالبالغه)صبحیصالح(ص478،ح54

«آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم »

 شهردارى  اروميه در نظر دارد باستناد ماده 5 آئين نامه معامالتى و اعتبارات مصوب سال 97 ، نسبت به اجراى عمليات جدول گذارى از كوى ساالر -  
دين پرست – المهدى – محمد آباد – پشت فنى حرفه اى  و شهرك گلمان را برابر شرايط خصوصى ، مشخصات فنى ، برآورد اوليه ، نقشه هاى اجرايى و 
 اسناد منضم به مدارك مناقصه با مبلغ اوليه 5/000/000/000 ريال (پنج ميليارد ريال) بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 97 و با ضريب باال سرى 1/41 و ضريب
 منطقه اى 1/05 با تجهيز كارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعديل بر اساس بخشنامه هاى شامله سازمان مديريت برنامه ريزى استاندارى در مدت 5 ماه شمسى 
توسط پيمانكاران مجاز تشخيص صالحيت شده و داراى ظرفيت معاونت برنامه ريزى استاندارى اقدام نمايد از پيمانكاران واجد شرايط در رشته ابنيه كه مايل به 
همكارى هستند درخواست ميشود جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد و پاكتهاى مناقصه همه روزه تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخه 97/6/24 به 

امور قراردادهاى شهردارى منطقه 2 واقع در خيابان مدنى 3 جنب آتش نشانى و يا به سايت شهردارى به آدرس www.urmia.ir مراجعه فرمايند. 
نوبت اول 97/6/11

حضرت پور – شهردار اروميه نوبت دوم 97/6/13

 دوم
نوبت

شهردارى اروميه

فراخوان مناقصه عمومي  دو  مرحله اي 
 (آب يعني زندگي)

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب  روستايى استان هرمزگان

شركت آب و فاضالب روستايى استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
 1-موضوع مناقصه :عمليات اجرايي اصالح بخشى از خط پمپاژ چاه كريان به ايستگاه پمپاژ شماره 1 گرو و تكميل خط پمپاژ از ايستگاه پمپاژ شماره 2 گرو تا مخزن شهر سندرك از توابع

شهرستان ميناب.
 2-مبلغ برآورد اوليه كارفرما:معادل 32,352,296,485 ريال با احتساب ضرايب باالسرى و منطقه اى و هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه بر اساس فهرست بهاي واحد پايه انتقال و توزيع

 آب روستايي و ابنيه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سال 97
3-مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:1,617,614,825 ريال

4-نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:ارائه ضمانت نامه هاى مقرر در ماده 4آئين نامه تضمين معامالت دولتى سال94 بشرح مندرج در اسناد مناقصه
5-قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب :واريز مبلغ500,000 ريال به حساب سپهر شماره 2195215491005 بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بابت فروش اوراق مناقصه از طريق 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) .
6-مهلت زمان دريافت اسناد مناقصه از سامانه :از1397/06/13 لغايت 1397/06/19

7-مهلت زمان ارائه پيشنهاد :تا ساعت 19/00 مورخ مورخ 1397/07/02
8-تاريخ بازگشائي پيشنهادات:در ساعت 9 صبح مورخ 1397/07/03 ارزيابى كيفى ، در ساعت 9 صبح مورخ 1397/07/04 ارزيابى فنى و در ساعت 9 صبح 1397/07/07 بازگشايى مالى

9-محل بازگشائي پيشنهادات:سالن كنفرانس شركت آب وفاضالب روستائي استان هرمزگان
10-رشته و پايه مورد نياز:دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته آب از سوى مناقصه گران الزامى ميباشد.

پيشنهاد دهندگان موظف مى باشند اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.irدريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم را شامل پاكات الف ، ب و ج 
تهيه و به صورت فايلهاى pdf  در سامانه فوق درج نمايند . 

  ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است. 
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت  الف: آدرس:  بندرعباس . بلوار امام حسين (ع) . جنب اداره استاندارد . شركت

 آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان . واحد دبيرخانه . تلفن 076-33338002-3
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس تهران 021-41934 

تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/06/13
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/14

شناسه آگهى 239249

شركت آب و فاضالب روستايى استان هرمزگان

ت اول
    ((آگهى مناقصه عمومى))                                            نوب

شركت توزيع نيروى برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به خريد كابلهاى مشروحه ذيل از توليد كنندگان و تامين كنندگان واجد شرايط  ذيل از طريق برگزارى مناقصه  عمومى اقدام  نمايد:

لذا كليه توليد كنندكان و تامين كنندگان مى توانند پس از تاريخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه به مدت پنج روز جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن قبض واريز مبلغ پانصد هزار 
www.tavanir.org. (500,000) ريال به حساب سپهر شماره (0102164357002) نزد بانك صادرات شعبه گلشهر بندرعباس ، به آدرس ذيل و يا شبكه اطالع رسانى معامالت شركت توانير به آدرس

ir مراجعه نمايند.و تصوير فيش واريزى خريد اسناد خود را در مدت زمان تعيين شده در خصوص خريد اسناد به كارشناس مناقصه تحويل يا فكس نمايند.
،076-33512344 تلفن:  هرمزگان  برق  نيروى  توزيع  شركت  قديم)  (نيروگاه  زيتون  مسكونى  شهرك  جنب   – اسالمى  جمهورى  بلوار   – بندرعباس  گزار:  مناقصه  دستگاه   -آدرس 

 فاكس: 076-33512336
-به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا ء مدت مقرر در آگهى واصل مي شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

-هزينه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

راهنماى دانلود اسناد از سايت:

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق هرمزگان

ت اول
نوب

 شركت توزيع نيروي برق
استان هرمزگان

شماره مناقصهموضوعرديف

1

خريد مقدارشصت هزار (60000) متر كابل خود نگهدار70+70+25+25*3

97-49
  مبلغ تضمين:     850،000،000   ريال    مدت زمان تحويل كاال : حداكثريك  ماه    پيش پرداخت:  ندارد

-شركتهايى كه قرارداد باز با اين شركت دارند در صورت خريد و ارائه استاد،پاكتهاى آنها در مناقصه باز نخواهد شد     

مبلغ تضمين شركت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانكى –كسر از مطالبات يا واريز وجه نقد مورد قبول مى باشد

امور  عمراني  آالت  ماشين  و  اموراجرايي 
اجرايي و ماشين آالت عمراني بنياد مسکن 
گيالن با داشتن بيش از ٥٠ دستگاه سنگين 
استان   ٥ از  يکي  عنوان  به  سنگين  نيمه  و 
رتبه يک کشوري است. اين امور همزمان با 
 شروع جنگ تحميلي جهت بازسازي مناطق 
پس  و  نموده  بکار  شروع  کشور  زده  جنگ 
از تکميل آئين نامه تشکيالتي بعنوان اولين 
غرب  گيالن  مناطق  بازسازي  ماموريت،در 
سال  در  بخشيد  رسميت  خود  فعاليت  به 
زلزله  دلخراش  وقوع  با  ١٣٦٩همزمان 
رودبار و پر رنگ شدن نقش امور اجرايي 
خاصي  عمراني،تسهيالت  آالت  ماشين  و 
در  دستگاه  محدود  تعداد  خريد  براي  را 
از  پس  که  گذاشته  مسکن  بنياد  اختيار 
زلزله  حوادث  در  بنياد  قدرتمند  حضور 
از  نگهداري  نحوه  همچنين  و  بم  و  آوج 
بنياد  مسئولين  اختيار،  در  آالت  ماشين 
تسهيالت  اخذ  به  موفق  مرکز  در  مسکن 
نياز  براي خريد دستگاههاي مورد  تکميلي 
با  استان  اين  حاضر،  حال  در  که  شدند 
از ٥٠ دستگاه  بيش  امکانات  از  بردن  بهره 
داشتن  اختيار  در  و  سنگين  نيمه  و  سنگين 
قطبهاي  از  متخصص  و  مجرب  فني  کادر 
آيد. مي  شمار  به  استان  آالتي  ماشين 

کمپرسي  شامل  استان  فعال  آالت  ماشين 
محور،گريدر،لودر،بيل  تک  و  جفت  هاي 
بکهو  بيل  آبپاش،  غلطک،  مکانيکي، 
يک  آنکه  باشند.ضمن  مي  کشنده  و 
ماسه و  شن  توليد  و  شکن  سنگ   ايستگاه 

ايستگاه  واحد  يک  و  هاشم(ع)  امامزاده 
جيرده  منطقه  در  آزمايشگاه  با  بتن 
وظايف  عمده  هستند.  فعاليت  مشغول 
ارائه  امور اجرايي و ماشين آالت عمراني 

امور  طبيعي:اين  حوادث  در  خدمات 
از  بنياد،بعد  ذاتي  و  اول  وظيفه  بعنوان 
تحميلي،شرکت  جنگ  بازسازي  دوران 
رودبار،  زلزله  برداري  آوار  عمليات  در 
ي  ر ا د بر ر ا و آ ، ن يجا با ر ذ آ ، بم ، ين و قز
ابراهيم(ع)  امامزاده  روستاي  در  گسترده 
٩٢،حضور  سال  حريق  حادثه  از  پس 
مقتدرانه در حوادث بارش برف در سنوات 
آالت  ماشين  و  اجرايي  ٨٣،٨٦،٩٢،امور 
و  محوريت  به  گيالن  مسکن  بنياد  عمراني 
نقش ارزنده و توانمند بنياد مسکن استان،با 
ماشين،ضمن  ساعت   ٦٠٠٠ از  بيش  فعاليت 
کارنامه  عمومي،توانست  رضايت  کسب 
خوبي براي بنياد رقم زده که اين عملکرد 
ديگر  و  محترم  استاندار  تقدير  مورد 
مسئولين استاني قرار گرفت. آخرين اقدام 
اين امور همکاري در ريشه کن نمودن گياه 
سنبل آبي در تاالب عينک رشت مي باشد. 
استاني:امور  هاي  پروژه  در  خدمات  ارائه 
جهت  عمراني  آالت  ماشين  و  اجرايي 
انجام يعني  خود  دوم  وظيفه   ايفاي 

مشارکت  و  روستايي  عمران  هاي  پروژه   
خدمات  خصوصي  بخش  هاي  پروژه  در 
همين  است.در  نموده  ارائه  را  شاياني 
پروژه  صدها  اجراي  با  امور  اين  راستا 
رعايت  روستايي،ضمن  هادي  طرح 
توانسته  متفاوت  بشکلي  فني  نکات  کامل 
جايگاهي مناسب همراه با رضايت مسئولين 
ترسيم  بنياد  براي  روستاها  اهالي  و  امر 
نيز  خصوصي  بخش  در  آنکه  نمايد.ضمن 
گازي  نيروگاه  اعظم  قسمت  سازي   آماده 
پره سر،  مشارکت در اجراي آماده سازي 
پروژه هاي مسکن مهر، مشارکت در پروژه 
اجراي  در  انزلي،همکاري  شکن  موج 

در  ،شرکت  جانبازان  پل  شرقي   رمپ 
پروژه هاي آبرساني مناطق املش، سياهکل 
رشت،  فرودگاه  توسعه  رشت،  الکان   و 
انزلي،  آزاد  منطقه  روستايي  هاي  پروژه 
 اجراي پروژه هاي آبنما در شهرستان شفت،

راه  پروژه  دهها  و  مهر  مسکن  هاي  پروژه 
خود  کارنامه  در  را  آالتي  ماشين  و  سازي 
انساني  منابع  جايگاه  به  باتوجه  دارد. 
فوق  ارزشمند،امکانات  سرمايه  بعنوان 
همکاران  از  نفر   ٨٥ از  بيش  پشتيباني  با 
اداره  مجرب  و  زحمتکش،تحصيلکرده 
در  تحصيالت  داراي  طيف  اين  که  ميگردد 
کارشناسي  و  کارداني،کارشناسي  مقطع 
عناوين  از  اي  گزيده  باشند.  مي  ارشد 
آالت  ماشين  و  اجرايي  امور  هاي  پروژه 
١)احداث  گيالن  مسکن  بنياد  عمراني 
شهرستان  مزگي  سفيد  روستاي  آبنماي 
سازي)  سازي(محوطه  ٢)آماده  شفت 
املش  و  کياشهر  مهر  مسکن  هاي  پروژه 
سطوح  سازي  آماده  از  قسمتي  ٣)اجراي 
المللي سردار جنگل  بين  پروازي فرودگاه 
ريزي) هادي(شن  طرح  ٤)اجراي  رشت 

از ١٢٤ روستا ٥)اجراي طرح هادي  بيش 
صنعتي  تجاري  آزاد  منطقه  روستاهاي 
طبقه  دو  آبنماي  پل  ٦)احداث  انزلي 
توسعه  پروژه   (٧ متر   ١٠٥ بطول  جيرده 
بندر کاسپين منطقه آزاد انزلي ٨) احداث 
شهرستان  ناصران  روستاي  حفاظتي  ديوار 
کارخانه زمين  سازي  آماده   (٩  شفت 

شهرک  در  ناب  اليافي  هاي  ورقه   
دفتر  رشت  سپيدرود  صنعتي 
حضرت   ١٠٠ حساب  مردمي   مشارکتهاي 
خيرين  انجمن  و  (ره)  خميني   امام 
مسکن ساز استان گيالن ١- واريزي نقدي 

خميني(ره)  امام  حضرت   ١٠٠ حساب  به 
حساب  نقدي  کمک   -٢ ريال  ميليون   ٦٠٢
١٠٠ حضرت امام خميني (ره) ١١٢٠ ميليون 
ريال ٣- کمک به ساخت و يا تعمير و تکميل 
واحدهاي نيمه تمام شهري و روستايي و يا 
کمک به رهن و اجاره مسکن افراد محروم 
و نيازمند با کمک هاي بالعوض حساب ١٠٠ 
حضرت امام (ره) براي ١٩ خانوار ٤-کمک 
روستايي  مسکوني  هاي  واحد  ساخت  به 
مشارکت  با  محرومين  براي  شهري  و 
عملکرد  مسکوني)  واحد   ٢٤) خيرين 
سال در  گيالن  ساز  مسکن  خيرين   انجمن 

حضرت  واحدي   ٦٢٧ :١-پروژه   ١٣٩٦
انجمن  توسط  رشت  (ع)  االئمه  ثامن 
به  زميني  در  استان  ساز  مسکن  خيرين 
مساحت ٢٧٠٠٠ متر مربع در سايت مسکن 
احداث  حال  در  تالشان)  (پل  رشت  مهر 
با  خوابه  دو  ها  واحد  کليه  که  ميباشد 
و  پارکينگ  داراي  مترمربع  بناء٧٠  زير 
کل  زيربناي  و  مساحت  باشد،  مي  انباري 
واحدها٦٢ هزار و هفتصد متر مربع و تعداد 
پيلوت  بلوکهاي ١١٠ بلوک ٣ طبقه بر روي 

اسالمي  انقالب  مسکن  بلو بنياد   ٩٩)  
(ره))  امام  حضرت   ١٠٠ (حساب  گيالن 
دولتي  غير  عمومي  نهاد  يک  عنوان  به 
مفتخر   ، اسالمي  انقالب  ارگان  و 
با  دولت  مبارک  هفته  در  که  است 
باهنر  و  رجايي  شهيدان  ياد  گراميداشت 
رهبري معظم  مقام  و  امام(ره)  به  عشق   با 

کليه  اهتمام  به  العالي)  ظله  (مد   
دولت   در  دولتي،  دستگاههاي 
و  افتتاح  به  نسبت  اميد  و   تدبير 
در  ها  پروژه  رسانيدن  برداري  بهره 
از  کمتر  جمعيت  با  شهرهاي  و  روستاها 
سرمايه  ميزان  نمايد.  اقدام  نفر   ٢٥٠٠٠
از  ريال  ميليارد   ١٥٨٢ بر  بالغ  گذاري 
هاي دارايي  تملک  اعتبارات  مالي   منابع 

بخش  و  بانکي،  تسهيالت   ، اي  سرمايه   
بنياد  وظايف  اهم  است.  بوده  خصوصي 
مسکن انقالب اسالمي الف) معاونت عمران 
روستايي تهيه و بازنگري طرح هاي هادي: 
به عنوان عالي ترين سند توسعه همه جانبه 
پايدار در روستا ها.اجراي طرح هاي هادي 
و  سازي  زير  ساماندهي،  روستايي:اجراي 
آسفالت، جوي، جدول، کانيو، پل، مبلمان 
روستايي، سنگفرش، و... در روستاها صدور 
و  اسناد  ثبت  مشارکت  با   : روستايي  اسناد 
و  عرصه  کردن  دار  سند  به  نسبت  امالک، 
داخل  در  عزيز  روستائيان  امالک   اعيان 
طرح هاي هادي روستايي اقدام مي گردد. 
همچنين در شهرهاي با جمعيت کمتر از ٢٥ 
مي  صورت  مهم  اين  نيز  جمعيت  نفر  هزار 
پذيرد. تملک و واگذاري اراضي:  تملک و 
واگذاري اراضي با مشارکت منابع طبيعي ، 
نسبت به تملک اراضي ملي در داخل طرح 
هاي هادي روستايي اقدام و در جهت رفاه 
 آسايش و تأمين مسکن روستائيان عزيز، اين

گردد.  مي  واگذار  آنها  به  ها  عرصه   
مسکن  و  بازسازي  امور  معاونت   ( ب 
ارائه تهيه  بازسازي:   روستايي 

مناطق  بازسازي  براي  الزم  هاي  طرح   
مترقبه  غير  حوادث  اثر  در  ديده  آسيب 
ميباشد.  سازماني  فعاليتهاي  اهم  از 
ساخت  روستايي:  مسکن  سازي   مقاوم 
خانه هاي مقاوم روستايي با بهره گيري از 
وام هاي ارزان قيمت و نيرو هاي آموزش 

ديده نظارتي توسط روستائيان عزيز. 

عملکرد (يکساله) بنياد مسکن انقالب اسالمي استان گيالن

آگهی ابالغ ماده 18 آیین نامه اجرا
ش پ: 139704010067000360/1 بدین وسیله به رضا فرامرزی کنیمی ف نعمت اله به شماره شناسنامه 820 و کد ملی 5769667796 به نشانی ساری - بلوار کشاورز - کوی غفاری - کوچه شهید 

احمدی ابالغ می شود که بانک سپه شعبه بلوار کشاورز به استناد قرارداد بانکی شماره 178510278 مورخ 1385/12/12 جهت وصول مبلغ 68.037.260 ریال تا تاریخ 1394/12/11 به انضام خسارت 

تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9700394 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/04/14 

مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 

ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. تاریخ انتشار: 97/06/13 . م/الف 97/50/3540
پرویز علیزاده - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ساری

مرادیكرمانیدرآستانهرونمايیازكتابگويای»قصههایمجید«:

مجید دوباره به زادگاهش برگشته است

15تا18شهريورماهجاری:
ین نمایشگاه  پایی متنوع تر  بر

برای مادران و کودکان
نمایشگاه بین المللی  ته��ران از ۱5 ت��ا ۱8 ش��هریورماه جاری نمـــايشگاه گروهزيستبوم
میزبان نمایشگاهی متنوع برای مادران، نوزادان و کودکان است.

در این نمایشگاه ش��رکت های مختلف تولیدی، خدماتی 
و صنایع وابس��ته داخلی و خارج��ی، جدیدترین و نوین ترین 
کاالها، تولیدات و دس��تاوردهای این ح��وزه را طی چهار روز 

ارائه و در معرض دید عالقه مندان قرار می دهند.
علی محتش��م امیری رئیس س��تاد برگزاری این نمایشگاه 

گفت: امروزه نوزادان و کودکان س��رمایه های معنوی، معماران 
سازندگی، مولدان مایحتاج زندگی و آموزندگان دانش و پژوهش 
آینده جامعه و کش��ور هستند و لذا مراقبت در تربیت، سالمت، 

رشد و تکامل فکری، ایمنی آنها امری ضروری و حیاتی است.
در این نمایشگاه؛ کاالها و وسایل کامل سیسمونی، مبلمان 
اتاق خواب نوزاد و کودك و وسایل خواب بچه، خدمات مختلف 
مراکز پزشکی- درمانی مادر، نوزاد و کودك و تجهیزات مربوطه، 
لوازم بهداش��تی و درمانی و شوینده ها، مراکز مربوط به آموزش 
دوران ب��ارداری، زایمان و تنظیم خان��واده، مکمل های غذایی، 
پوشاك مادر، نوزاد و کودك )مربوط به دوران بارداری(، کالسکه 
و کلیۀ وسایل مرتبط به حمل و حفظ ایمنی نوزاد و کودك و.. 

ارائه و در معرض دید عالقمندان قرار خواهد گرفت.

بريدنگوشكودکزبالهگردتوسطمامورانشهرداری

به کدامین گناه


