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محب اهری دیگر در مقابل «سرطان» دوام نیاورد

اختتامیه خستگی «حسین»
حسینمحباهری
یا د مـــ�ا ن
بازیگر و کارگردان
تئاتر ،س��ینما و تلویزیون که از مدتی
پیش به بیماری س��رطان غدد لنفاوی
مبتال ب��ود ،بامداد دیروز در س��ن ۶۷
س��الگی در بیمارستان الله تهران جان
به جانآفرین تسلیم کرد.
وی اواس��ط آذرم��اه امس��ال پس
از ط��ی دوره اول درم��ان و با بهبودی
نس��بی به صحنه تئاتر برگش��ت اما به
دلیل ضعف جسمانی و تشدید بیماری
اواخ��ر آذرم��اه دوباره در بیمارس��تان
بستری شد.
محباه��ری فعالی��ت هنری خود
را از میانه ده��ه پنجاه آغاز کرد و آثار
زی��ادی از وی در تلویزیون ،س��ینما و
تئاتر به نمایش درآمد.
وی در عرصه تئاتر در نمایشهایی
چ��ون «مجلس ش��بیه در ذکر مصایب
اس��تاد نوید ماکان و همسرش مهندس
رخش��ید فرزین»« ،اژدها»« ،بازی قتل
عام»« ،بردار ش��دن حسین بن منصور
حالج»« ،س��اعت ششم»« ،شاهزاده و
گدا»« ،ش��ب جنای��تکاران»« ،پرواز
بر ف��راز آش��یانه فاخت��ه»« ،غارت»،
«خسیس»« ،پیک نیک در جبهه» و...

به ایفای نقش پرداخته بود.
در عرصه سینما نیز حضور در آثاری
چون «وقتی همه خوابیم»« ،گلچهره»،
«روز واقع��ه»« ،رابط��ه»« ،خ��ارج از
مح��دوده»« ،محمول��ه»« ،س��الهای
خاکستری»« ،سفر جادویی»« ،دو فیلم با
یک بلیط»« ،سیرک بزرگ»« ،جیببرها
به بهشت نمیروند»« ،خوشخیال»،
«ات��ل متل توتول��ه»« ،من زمین
را دوس��ت دارم»« ،روز فرشته»،
«همس��ر»« ،کاکادو»« ،راه
افتخار»« ،آقای شانس»،
«عروس کاغذی» و....
از جمل��ه تجربیات
بازیگ��ری مح��ب
اهری بودهاند.
محب اهری
در مجموعهه��ای
تلو یز یو ن��ی
متع��ددی از جمله
«محل��ه بروبی��ا»،
«محله بهداشت»،
« علیا لب��د ل » ،
« د ر د س��ر ها ی
،»۲
عظی��م
«پایتخ��ت « ،»۲تبری��ز

در مه»« ،مختارنامه»« ،معمای ش��اه»،
«ش��ب عی��د»« ،م��اه پنهان اس��ت»،
«س��ربداران»« ،بوعل��ی س��ینا»،
«طنزآوران»« ،کوی عاشقان»« ،جنگ
کودکان و نوجوانان»« ،هتل پرستاره»،
«هزار برگ هزار رنگ»« ،این خانه دور
اس��ت»« ،ش��اخه طوب��ی»« ،ق .مثل
قلقلک»« ،شمایل»« ،مسابقه تالش»،
«ماجراه��ای رونالد و همس��رش»،
«نابغههای قرن بیس��ت و یکم» نیز
به ایفای نقش پرداخته بود.
وی همچنین پیش از
ورود به عرصه هنر ،مدتی
نیز در حرف��ه خبرنگاری
مشغول به کار بود.
زندهی��اد
پیک��ر
محباهری ،ساعت  ۹صبح
امروز (پنجشنبه  ۲۷دی) از
مقابل تاالر وحدت به سمت
خانه ابدی تشییع میشود.
گروهزیستبومروزنامه
سیاس�ت روز درگذش�ت
حس�ین محباه�ری را به
خان�واده ای�ن هنرمن�د و
جامعه هنری ایران تسلیت
میگوید.

بزرگداشت  ۵سینماگر در سیوهفتمین جشنواره فیلم فجر

ابراهیم حقیقی طراح پوستر و تیتراژ
فیل�م فج�ر
و مدی��ر هنری ،عزی��زاهلل حمیدنژاد
کارگردان و فیلمنامهنویس ،خسرو خسروشاهی صداپیشه،
عب��اس گنج��وی تدوینگر و فاطمه معتمدآری��ا بازیگر۵ ،
ی هستند که در س��یوهفتمین جشنواره فیلم
سینماگر 
فجر مراسم بزرگداشتی برای آنان برگزار میشود.
ابراهیم حقیقی طراح نش��انه سیمرغ جشنواره فیلم
فجر اس��ت .ای��ن هنرمند ب��رای طراحی پوس��تر فیلم
«تیکت��اک» از چهاردهمین دوره جش��نواره فیلم فجر
دیپلم افتخ��ار دریافت کرد .همچنین لوح زرین و دیپلم
افتخار ساخت آنونس را برای فیلم «جادههای سرد» در
ششمین دوره جشنواره بهدست آورد.
عزیزاهلل حمیدنژاد ،سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیات
داروان فیلمهای اول و دوم را از دهمیندوره جش��نواره
برای ساخت «هور در آتش» دریافت کرد.
خسرو خسروشاهی ،دوبلور و مدیر دوبالژ سرشناس
ایران��ی تاکنون سرپرس��ت گویندگان بی��ش از  ۸۶فیلم

سینمایی بوده است.
فاطمه معتمدآریا بازیگر سرش��ناس س��ینما و متولد
 ۱۳۴۰اس��ت .او ب��رای فیلمه��ای «اینجا ب��دون من »،
«گیالن��ه»« ،زندگی»« ،ریحانه» و «روس��ری آبی» نامزد
دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شده بود .این
بازیگر شناختهشده سینمای ایران برای بازی در فیلمهای
«همسر» و «یک بار برای همیشه» توانست سیمرغ بلورین
بهترین بازیگر نقش اول زن را بهدست آورد .همچنین برای
فیلمهای «مسافران» و «برهوت» موفق شد سیمرغ بلورین
بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از آنِ خود کند.
عب��اس گنجوی تدوینگر با س��ابقه س��ینما و متولد
 ،۱۳۲۰در س��ومین دوره جش��نواره فیل��م فج��ر برای
تدوین فیلمه��ای «تاتوره» و «گله��ای داودی» موفق
به کس��ب جایزه شد .او همچنین برای فیلمهای «جایی
برای زندگی»« ،س��رزمین خورش��ید»« ،روسری آبی»،
«کیمیا»« ،جنگ نفتکشها»« ،دو فیلم با یک بلیت» و
«جستوجوگر» نامزد دریافت سیمرغ بلورین شده بود.

مراسم تشییع پیکر جانباختگان حادثه هواپیمای بوئینگ  ۷۰۷برگزار شد
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بدرقه شهدای جبهه خدمت به مردم
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حضرت فاطمه سالماهلل علیه:

زاهدترین مردم کسی است که حرام را وانهد
کوشاترین مردم تارک گناهان است.
تحفالعقول ص 489

ننجون
اندرحکایتسازمانهواپیماییکشورهونولولو

س��اعت چهار و ده دقیق��ه :هواپیمایی در حوالی
دشت "کاالهاری" اطراف "هونولولو" سقوط کرد.
ساعت چهار و چهل دقیقه :هنوز از ملیت هواپیما،
شماره پرواز و تعداد مصدومان و کشتگان این سانحه
اطالعی در دست نیست.
ساعت پنج و یک دقیقه :هنوز هم نیست کی به کیه.
ساعت پنج و ده دقیقه :به جان مادرم فقط یک دود غلیظ
میبینیم و هنوز که هنوز است خبری از هواپیما نداریم.
س��اعت پنج و سی دقیقه :با "هونولولوایر" آسان و
ایمن سفر کنید .ارائه پتوی مسافری ،بالشتک ،غذای
گرم ،نوشابه سرد و سرویس بهداشتی تر و تمیز! همه
و همه با خطوط هواپیمایی هونولولوایر.
ساعت شش و ده دقیقه :با نهایت تاسف و تاثر این
هواپیما متعلق به خطوط هوایی هونولولو بوده است.
ساعت شش و بیست دقیقه :هورااااااا! مژده بده مژده بده
یار پسندید مرا  ...خوشبختانه این هواپیما متعلق به عوامل
استکبار جهانی بوده و ربطی به شرکت هونولولوایر ندارد.
س��اعت هفت و دو دقیقه :ش��رکت هونولولوایر از
امکانات جدید پذیرایی خود رونمایی میکند.
توزیع بس��تههای پنجاه گرمی آجیل و بیتربیتی
فیل به همراه نمایش انیمیشن پلنگ صورتی!
با ما سرخوش و شنگول سفر کنید.
روابط عمومی شرکت هونولولوایر
ساعت هشت و سی دقیقه :منابع آگاه اعالم کردند
اصوال هواپیمایی در کار نبوده و فقط یک نیسان آبی رنگ
حامل الشه گوسفند چپ کرده و آتش گرفته است.
به گزارش س��ازمان هواپیمایی هونولولو در همین
راستا تاکنون یک خبرنگار ،یک خلبان توپولوف ،یک
راننده اتوبوس ،یک فروش��نده گوسفند زنده در محل
و یک کارگر کارخانه هش��ت تپه هونولولویی دستگیر
شدهاند که بازجوییها از آنان همچنان ادامه دارد.
ساعت بیست و یک :با ما آسان و ایمن پرواز کنید.
روابط عمومی سازمان هواپیمایی هونولولوایر

زیر پرچم
درخواست برای افزایش حقوق سربازان

رئیس اداره س��رمایه انس��انی س��رباز س��تادکل
نیروهای مس��لح گفت :همگان اذعان دارند که حقوق
و مزایای س��ربازان غیور کشورمان بسیار ناچیز است،
بنابراین اکنون که زمان ارائه قانون بودجه س��االنه به
مجلس و بررس��ی آن است بهترین فرصت برای دولت
و نمایندگان مجلس وجود دارد که برای اصالح حقوق
این سربازان فکری کنند.
سردار موسی کمالی با اشاره به بررسی قانون بودجه
سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی
گف��ت :امیدوارم که نمایندگان ب��رای افزایش حقوق و
مزایای س��ربازان فکری ک��رده و آن را مورد توجه قرار
ال
دهند ،چرا که پس از تصویب و ابالغ قانون بودجه عم ً
هیچ کاری در این خصوص امکانپذیر نخواهد بود.

مراسم تش��ییع پیکر جانباختگان
درحـــاشيه
س��انحه هوایی هواپیم��ای باربری
بوئینگ  ۷۰۷که روز دوش��نبه دچار حادثه شدند ،امروز
(چهارشنبه) با حضور خانوادههای شهدا ،پرسنل نیروی
هوایی و جمعی از مردم ،در پایگاه هوایی شهید
لشکری مهرآباد تهران برگزار شد.
امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش ،امیر حس��ن شاهصفی
جانش��ین معاون هماهنگکننده ارتش،
امی��ر عزی��ز نصی��رزاده فرمان��ده نیروی
هوایی ارتش ،امیر حمی��د واحدی معاون
هماهنگکننده ارتش ،حجتاالسالم عباس
محمدحسنی رئیس س��ازمان عقیدتی سیاسی
ارتش ،امیر گلفام ،امیر ش��اهین تقیخانی س��خنگوی
ارتش و امیر مهدی هادیان معاون هماهنگکننده نیروی
هوایی ارتش ،در این مراسم حضور یافتند.
در این مراسم حجتاالس�لام عباس محمد حسنی
رئیس س��ازمان عقیدتی سیاس��ی بر پیکر ش��هدای این
حادثه اقامه نماز کرد.
قرار اس��ت پیکر این شهدا به تهران ،کرج ،هشتگرد،
سخنگوی سازمان
د ا ر و خا ن�ه
غ��ذا و دارو در
واکنش ب��ه گالیهه��ای رئیسجمهور
درخصوص تخلفات شرکت وارد کننده
م��واد اولیه دارویی گفت :این ش��رکت
واردکننده مواد اولیه مکمل بوده است.
حس��ن روحانی روز سهش��نبه در
جلس��ه شورای اداری اس��تان گلستان
با انتق��اد از سوءاس��تفاده ع��دهای از
افراد و ش��رکتهایی ک��ه از ارز دولتی
سوءاس��تفاده کردهاند اظهار داش��ت:
ع��دهای ثب��ت س��فارش کردن��د و از
بانک مرکزی پ��ول گرفتند با تیمی از
دالله��ای خارجی هماهن��گ کردند،
 100میلی��ون دالر پ��ول گرفتند 50
میلی��ون دالر جن��س وارد کردن��د و
بقی��ه را وارد بازار کردن��د ،قوه قضاییه
و دستگاه نظارتی بررسی کند.
روحانی اظهار داش��ت :همه باید به
دولت کمک کنیم دولت ناچار شد طرح
را عوض کن��د .ما االن ب��رای کاالهای
اساس��ی ارز  4200تومان��ی میدهیم.
هفتهای نیست که در دولت حرف نزنم
داد نزنم و فریاد نکش��م ،وزیر و معاون
وزی��ر ما ه��م حریف نمیش��ود .طرف
میرود به اس��م ماده اولی��ه یک دارو را
وارد کند ،میرود مادهای را میخرد که
 3ماه از تاریخش مانده است و تاریخش
را پاک میکنند .خیانتهایی میش��ود
که حتی نمیتوان بیان کرد.
رئیسجمهور گفت :در یک استان،
اس��تاندار ،مدی��ران کل ،نماین��دگان،
فرهیخت��گان و م��ردم همه دس��ت به
دس��ت هم دهیم کشور را نجات دهیم
و نگذاریم انحراف ایجاد شود.
دارو نبود ،مکمل بوده است!
صب��ح دی��روز کیان��وش جهانپور
س��خنگوی س��ازمان غ��ذا و دارو در
واکن��ش ب��ه اظه��ارات رئیسجمهور
توضی��ح داد :در ارتباط با صحبتهای
ریاس��ت محت��رم جمه��ور درخصوص

این شهدا تالشگران جبهه خدمت به مردم بودند
سخنگوی ارتش با بیان اینکه ارتش جمهوری
اسالمی همواره در خدمت به مردم جانفشانی
بس��یار انجام داده است ،گفت :شهدای روز
دوشنبه هواپیمای بوئینگ  ،۷۰۷تالشگران
جبهه خدمت به مردم بودند.
امیر تقیخانی اظهار داش��ت :ارتش
جمهوری اس�لامی ایران از سالهای دور
تا امروز ،بارها و بارها در حوزه مردمیاری و
کمک و خدمت به مردم ،هم در مرزهای ایران
اس�لامی و هم فراتر از مرزهای کشورمان ،تالشها و
جانفشانیهای بسیار زیادی انجام داده است.
وی افزود :مجموعه نیروی هوایی جمهوری اسالمی
ای��ران از بدو پیروزی انق�لاب و هنگام جنگ تحمیلی تا
ام��روز ،همواره یار و مددکار نظام و مردم ش��ریف ایران
اس�لامی بوده است و ش��هدای روز دوش��نبه هواپیمای
بوئینگ  ،۷۰۷تالشگران جبهه خدمت به مردم بودند.

اختصاص ارز  4200تومانی در سال گذشته!

ابهاماتیکه سازمان غذا و دارو
به اظهارات روحانی وارد کرد

مواد اولیه تاریخ گذش��ته الزم به ذکر
اس��ت که تخلف مورد اش��اره ایش��ان
مرب��وط به ماده اولیه م��ورد نیاز تولید
مکمل تغذیهای یک ش��رکت بوده که
خوش��بختانه با نظارت دقیق س��ازمان
غذا و دارو کشف شد و ضمن برخورد با
شرکت متخلف ،فرآورده مورد نظر نیز
ریکال شد و محمولهای با ارزش بیش
از ی��ک میلیون دالر ه��م در گمرک با
این مش��خصات ،شناسایی شد و اجازه
ورود و ترخی��ص آن ص��ادر نگردید و
گ��زارش آن هم به مقام��ات و مراجع
ذیصالح ارجاع شده است.
جهانپور اظهار داشت :البته تا جایی
که اط�لاع دارم ارز مورد اس��تفاده این
موارد مربوط به سال گذشته بوده است
و از منابع ارز ترجیحی و دولتی سال ۹۷
در این خصوص سوءاستفاده نشده است.
مکملها ارز دولتی دریافت نمیکنند
ای��ن س��خنان جهانپ��ور در حالی
اس��ت که پیش از این وی در اظهاراتی
در مورد تخصیص یا عدم تخصیص ارز
ترجیحی دولتی به مکملهای تغذیهای
گفته بود مکملهای تغذیهای ،رژیمی و
ورزشی از ابتدای تغییر مقررات ارزی و
تخصیص ارز دولتی به دارو ،تجهیزات و
ملزومات پزشکی ،گروه هدف ارز دولتی
نبودند و کماکان هم نخواهند بود.
وی ب��ا بیان ای��ن مطل��ب اظهار
داش��ت :مکملهای تغذیه ای ،رژیمی
و ورزش��ی ،ب��ه ط��ور کلی در دس��ته
دارو و کاالی اس��تراتژیک و اساسی به
شمار نمیروند ،بنابراین قیمت آن نیز
مش��مول کمیس��یون قیمت گذاری و

ﺖﺩ
ﻧﻮﺑ

ﻧﻮﺑ

ﻭﻡ

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ

ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻟﻴﺰ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎﻡ ) ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ( ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺧﻮﺵ ﺳﻴﺮﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺷﺮﻓﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) (200971147000031ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻭﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ) ﺳﺘﺎﺩ ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺪﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻌﻤﻞ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ )ﺑﺮﻳﺎﻝ(

ﻧﻮﻉ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻲ ﺁﻳﺪ  ،ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1397/10/29ﻟﻐﺎﻳﺖ 1397/11/01ﺿﻤﻦ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ 500/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ  497494139ﺑﻨﺎﻡ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ

1

ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻟﻴﺰ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎﻡ )ﺑﻪ ﺭﻭﺵ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ( ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺧﻮﺵ ﺳﻴﺮﺕ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺷﺮﻓﻴﻪ

177،500،000

ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ

97/11/03

ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  13ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1397/11/11ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﺍﺳﺖ
ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺭﺩﻳﻒ

ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﺗﻘﺮﻳﺒﻰ)ﺭﻳﺎﻝ(

1

ﻣﺤﻠﻪ 36
ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ
ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ

ﺗﻬﻴﻪ،ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﺭﺏ
ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎ ﻳﺮﺍﻕ ﺁﻻﺕ ﺗﻚ
ﺣﺎﻟﺘﻪ ﭘﻰ ﻭﻯ ﺳﻰ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ
ﻭﻳﻦ ﺳﺎ ﻭ ﺷﻴﺸﻪ ﺩﻭ ﺟﺪﺍﺭﻩ
 4*4ﺍﺳﭙﻴﺴﺮ  12ﺳﺎﺩﻩ

2/307/340/000

ﻣﺪﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ
ﭘﻴﻤﺎﻥ

ﺩﻭ ﻣﺎﻩ

ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ)ﺭﻳﺎﻝ(

11/000/000

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻨﻴﺎﺩﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

چند سوال!
با توجه به س��خنان رئیسجمهور
و مروری بر واکنش سخنان سخنگوی
س��ازمان غ��ذا و دارو چند س��وال در
اذهان عمومی ایجاد میشود.
اول اینک��ه موض��وع تخصیص ارز
دولت��ی به کاالهای اساس��ی از ابتدای
سال  ۹۷و با تشدید تحریمها آغاز شد
و آیا سال گذشته با توجه به تکنرخی
بودن ،تخصیص ارز دولتی داشتهایم؟
دوم اینک��ه رئیسجمه��ور در
اظهارات خود به موضوع تخلف شرکت
واردکننده مواد اولیه دارو اشاره میکند
اما سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم
کرده که این شرکت واردکننده مکمل
بوده و آیا رئیسجمهور از اصل داستان
بیاطالع اس��ت ک��ه جهانپ��ور به این
صورت موضوع رد و اصالح میکند؟
س��وم اینکه ب��ه مکملهای غذایی
و دارویی بنا به گفته مس��ئوالن وزارت
بهداش��ت ارزی تعلق نگرفته است ،اما
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته است
که تخلف م��ورد اش��اره رئیسجمهور
مرب��وط به ماده اولیه م��ورد نیاز تولید
مکمل تغذیهای یک شرکت بوده است.
چه��ارم اینکه چرا پس از گذش��ت
یک س��ال از تخلف سنگین این شرکت
واردکننده نام شرکت اعالم نشده و چرا در
زمینه برخورد با تخلفات آن اطالعرسانی
صورت نگرفته است؟ تا مردم فرد متخلف
را بشناسند .فارس

* ﻫﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺁﺏ ﻳﻚ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﻴﺴﺖ *

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻓﺮﻭﺵ

ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﺩ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻯ ﺑﻨﻴﺎﺩﻣﺴﻜﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ

تخصی��ص ارز دولتی و ترجیحی نبوده
و نخواهند بود و در این خصوص اتفاق
جدیدی هم رخ نداده است.

ﺖﺩ

ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ-ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺳﺎﻣﺎﻥ-ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﺫﻳﻞ ﺭﺍﻃﺒﻖ

نهاوند ،دورود ،بهار ،خرمآباد ،همدان و نیشابور منتقل و
در آنجا به خاک سپرده شوند.

ﻭﻡ

ﺁﮔﻬﻲ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ

زیست بـوم

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ
ﻗﻴﻤﺖ
97/11/14

97/11/15

* ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺯﻣﺤﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ  1399ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
* ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4001110607144688ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﺟﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
(1ﺷﺮﻭﻉ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97 /10 /29ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ HTTP://IETS.MPORG.IRﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
(2ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ  :ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
(3ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻣﺒﻠﻎ  300،000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ) ( 2170094437006ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺭﺷﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ
 www.setadiran.irﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺏ(ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺷﺖ :ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ ،ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺗﻠﻔﻨﻬﺎﻯ -33321054
 ) 33325776ﺩﺍﺧﻠﻰ  279ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻴﺢ ﺯﺍﺩﻩ ( ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
(4ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﻭﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ97/ 10/26:
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/10/ 27 :

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ -ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻭﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

