
به جای ننجون
به کجا چنین شتابان آقایان؟

ن��ه در روزه��ای عزای مردم س��رزمینم دس��ت 
می افش��انم و پا می کوبم و ن��ه در عزای "آل اهلل" طنز 
می نویسم. اما ستون ننجون امروز خیلی درد دارد. درد 
م��رگ یک مادر جوان و دختر خردس��الش که قربانی 
"هیچ" شدند و حاال فدای "تکذیب" هم خواهند شد.

حکای��ت به همین تلخی اس��ت. باز هم یک مقام 
دولتی با خدم و حش��م و چندی��ن اتومبیل آژیرکش 
و بادیگارد و جماعت کاس��ه لیس در خیابان ها جوالن 
می دهند و ش��هروندان فلک زده را به حاشیه جاده ها 
می رانند ک��ه در همین میان یک اتومبیل پراید بخت 
برگش��ته هم به حاشیه جاده می رود و همانجا پرونده 

یک مادر و دختر بی گناه بسته می شود.
این چند سطر اشک یک مرد داغدیده را بخوانید: 
در حال حرکت به س��مت کهنوج بودیم که در حوالی 
پ��ل بهادرآباد ب��ا آژیر بی امان خودرو ه��ای پلیس و... 
مواجه ش��دیم که فریاد می زدند راه را باز کنید و کنار 
بکشید. از آنجا که تذکر بیش از حد و تعداد خودرو ها 
زیاد بود به کنار جاده رفتم و هول شدم و این موضوع 
باعث شد تا خودرو از جاده اصلی منحرف شود و بر اثر 
این اتفاق همس��ر و دختر دوساله ام جان باختند. مگر 
چه خبر است که اینطور مردم را دستپاچه می کنند و 

باعث از بین رفتن جان عزیزانمان می شوند؟
چه خبرتان اس��ت آقایان؟ چ��را این همه خودتان 
را جدی می گیرید؟ رس��اندن نرخ ت��ورم از یازده درصد 
به بیس��ت درصد مگر چه کار مهمی است که این همه 
خودتان را مهم فرض می کنید؟ دالر چهار هزار تومانی را 
رساندید به خدا تومان و حاال انتظار دارید همه از سرراه 
بروند کنار که به کدام پروژه گل گاری!!! جدید برسید؟ 

خجالت آور است. واقعا باید از خودتان شرم کنید. این 
روش های هزارسال پیش را رها کنید که موکب همایونی 
باید با فریاد "دور باش و کور باش" جارچی ها بگذرد. باور 
کنی��د مردم حتی رغبت نمی کنند ت��وی صورتتان نگاه 
کنند چه برسد که خطری از طرف آنان متوجه شما باشد. 
هر س��ال بساط شما همین است. هر س��ال کاروان های 
اریستوکراسی ش��ما قربانی می گیرد. هر بار کسانی را به 

کشتن می دهید تا ثابت کنید تافته ی جدا بافته اید.
آقایان! جواب خون این مظلومان بماند برای قیامت 
اما اگر آن ته بس��اط هنوز شرافتی مانده الاقل به جای 
"تکذیب" یک جمل��ه "عذرخواهی" کنید. به خدا یک 

عذرخواهی ساده تا حاال هیچ کس را نکشته است.
پی نوشت: برسد به دست آقایانی که خودشان 

خبر دارند چه دسته گلی به آب داده اند.

ننجون

به سفارش شبکه دو سیما
»دلدار« برای ماه رمضان کلید خورد

س��ریال ماه رمضان شبکه دو سیما با نام »دلدار« 
توسط برادران محمودی کلید خورد.

»دل��دار« کاری از جمش��ید محم��ودی و نوی��د 
محمودی، اوایل دی ماه ۹۷ کلید خورد.

این س��ریال توس��ط آزیتا ایرایی و مهدی حمزه 
نوش��ته ش��ده و در ۳۰ قس��مت ۴۵ دقیقه ای در ماه 

مبارک رمضان از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
برادران محمودی س��ال گذش��ته س��ریال موفق 
»سایه بان« را به روی آنتن شبکه دو سیما بردند که با 

استقبال و رضایت مخاطبان همراه بود.
»دلدار« یک ملودارام عاشقانه است که به موضوع 

جوانان و خانواده توجه ویژه ای دارد.
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کمیت��ه  رئی��س  م�ي ام��داد ب��ا بی��ان ح����ا
اینک��ه کار گروه های جهادی جنس��ی 
متفاوت داش��ته و یک م��رام و مکتب 
فکری اس��ت، گف��ت: ای��ن حرکت را 
دولت��ی و پولی نکنید و این کار روحیه 

مجاهدت و شهادت گونه می خواهد.
سیدپرویز فتاح د ر مراسم رونمایی 
از سامانه »خوب با ش��یم« که با هدف 
                                        هم افزای��ی  و مش��ارکت همه گروه های 
جه��ادی و مردم��ی د ر جه��ت کمک 
ب��ه نیازمندان ایجاد ش��ده و تجلیل از 
گروه های جهادی اظهار داشت:                                                    د ر ۴۰ 
سالگی انقالب اسالمی به سر می بریم و 
اکنون بیشتر از هر زمان دیگری نظام به 
فداکاری نیاز د ارد، ضمن اینکه نظام به 
مراقبت بیشتری احتیاج داشته؛ چراکه 

ا مروز ارزش آن باالتر رفته است.
و ی با اش��اره به اقدام��ات گروه های 
جه��ادی د ر محرومیت زدایی د ر کش��ور 
                             خاطرنشان کرد:                  جنس کار جهادی متفاوت 
است و نباید این حرکت ر ا دولتی، پولی و 
حجمی کنی��د و فقط این حرکت روحیه 

مجاهدت و شهادت گونه می خواهد.
رئیس کمیته ام��داد با بیان اینکه 
کار گروه ه��ای جهادی با صدق و جان 
امام و انقالب باید آمیخته با شد، یادآور 
ش��د                       :                کسانی که راه های دیگری غیر از 
این رفته اند به جایی نرسیده اند و شما 
گروه های جه��ادی از همه م��ا جلوتر 
هس��تید           و این افتخار بر ا ی شماس��ت 
که زیر بیرق رهبری، نظام و راه ش��هدا 

هستید و باید آن ر ا حفظ کنید.                                             
فتاح با اش��اره به خدمات مرحوم 
عبداهلل والی د ر بشاگرد گفت: بشاگرد 
زنده ش��ده و نگاه م��ردم آن منطقه به 

انقالب و نظام متفاوت شده است.
و ی  با تأکید بر اینکه آغوش کمیته 
امداد بر ا ی گروه های جهادی باز است، 
گفت: ما می خواهیم راه شما جهادی ها 
ر ا برویم و باید شما دست ما ر ا بگیرید؛ 
چراکه کار ش��ما الگوسازی یک مرام و 

مکت��ب فکری، همان چی��زی که امام 
و انق��الب آورده اس��ت و تولد انقالب 
آمیخت��ه ب��ا کار جهادی ب��وده و باید 

اکنون نیز همین کار ر ا انجام دهیم.
رئی��س کمیته ام��داد با اش��اره به 
اقدام��ات محرومیت زدای��ی د ر مناطق 
مختلف کش��ور د ر ۴۰ س��ال گذش��ته، 
گف��ت: س��ال ۷۵ جمعی��ت مددجوی 
کمیته امداد بیشتر از سال ۹۷ بوده است 
و تع��داد یتیمان 2۵ س��ال قبل دو برابر 
تعداد اکنون بوده د ر حالی که جمعیت از 
۵۵ میلیون نفر آن زمان به 82 میلیون 
نفر رسیده است و این نشان می دهد که 

کارهای زیادی انجام شدها ست.
فتاح با اش��اره به اقدام��ات فراوان 
دول��ت و هم��ه گروه های جه��ادی د ر 
زلزله کرمانش��اه تأکید کرد: ظر ف مد ت 
۹ ما ه ۳۰ هزار خانه د ر منطقه زلزله زده 
کرمانشاه ساخته شده است، ضمن اینکه 
د ر سال جاری که سال سخت اقتصادی 
بوده است، کمیته امداد هیچ نفر پشت 
نوبتی بر ا ی دریافت خدمات نداشته است 

و همه صف های آن ر ا از بین برده ایم.

ارائه خدمات جهادی به ۴۴ هزار نفر 
در سال جاری

دبیر مرک��ز مطالع��ات راهبردی و 
هدایت گروه های جهادی از فعالیت ۳۰۰ 
گروه جهادی در کشور و ارائه خدمات به 

۴۳ ۹۵1 نفر در سال جاری خبر داد.
در همای��ش  وحی��د کمرروس��تا 
تقدیر از تش��کل های جهادی با اشاره 
به فعالیت ۳۰۰ گروه جهادی در کشور 
اظهار داش��ت: امسال بیش از ۴۳ هزار 
خدمت توس��ط گروه های در سراس��ر 

کشور ارائه شده است.
وی با اشاره به همکاری گروه های 
جهادی با کمیته امداد،افزود: ۳۵ نقطه 
به عنوان پایلوت انتخاب شده و محور 
عملیات ما قرار دارد و در استان ها دفاتر 

ما پاتوق گروه های جهادی است.
کمرروس��تا با اش��اره به برنامه های 

گروه های جه��ادی بیان داش��ت: یکی 
از طرح ه��ا ای��ن اس��ت ت��ا گروه ه��ای 
جهادی مددکار چند خانواده شوند. در 
سال جاری ۴۳۹۵1 ادامه در سال جاری 
در کل ۴۳۹۵1 نف��ر تح��ت پوش��ش 
خدمات گروه های جهادی قرار گرفته اند؛ 
ضمن اینکه 288 تشکل در 28۷ نقطه 
محروم با ضریب 8 و ۹ فعالیت داشته اند.

وی اح��داث 612 خان��ه، توزیع ۷۵۹۳ 
س��بد غذایی، ۷62۵ بسته لوازم التحریر 
و درمان 1۷2۳۴ نفر را از جمله خدمات 
گروه های جهادی در کشور عنوان کرد.

 گروه های جهادی
باید حرفه ای و تخصصی شوند

فرمانده ق��رارگاه امام رضایت های 
کش��ور گفت: "گروه های جهادی" باید 
مستقر، مس��تمر، حرفه ای و تخصصی 
ش��ود ک��ه متاس��فانه ای��ن دس��ته از 

گروه های جهادی زیاد نیستند.
حسین یکتا خطاب به فتاح گفت: 
در جن��گ اجتماع��ی بزرگ و بس��یار 
پیچی��ده ای که دش��من علی��ه انقالب 
راه انداخته، می توانید روی این بچه ها 
حس��اب کنید و قطعا این یک راهبرد 

جدی در کمیته امداد می خواهد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه گروه ه��ای 
جهادی مس��تقر، مس��تمر، حرفه ای و 
تخصصی زیاد نیس��ت، گف��ت: کمیته 
امداد باید مرکز فرماندهی کنترل برای 
گروه های مردمی داش��ته باش��د تا در 
آینده بهره وری و برک��ت آن را ببیند؛ 
همان طور که س��پاه بسیج را راه اندازی 

کرد و امروز ثمرات آن دیده می شود.
یکتا با بیان اینک��ه رابطه گروه های 
جه��ادی را با مردم باید توس��عه دهیم، 
گفت: اگ��ر این کا را نکنی��م، گروه های 
جدید با زیرساخت ها و گفتمان سلبریتی 
می آیند و کار را در اختیار می گیرند! نسل 
جدید حرف های نو از ما می خواهند و این 
کار گروه جهادی اس��ت؛ نتیجه رابطه با 
مردم تولید پول و نیروی انسانی می شود.

مستند  گ���و س��ازنده  روحانی در س��ال گفت و
۹2 از حکم ۴ م��اه حبس قطعی خود 
به خاط��ر ش��کایت دولت خب��ر داد و 
گفت: اگر می دانس��تم که دولت فعلی 
تا این حد بی جنبه است، نطق روحانی 

را نمی نوشتم و از این بابت پشیمانم.
حس��ین دهباش��ی تاریخ پ��ژوه و 
س��ازنده مس��تند انتخابات��ی حس��ن 
روحان��ی در س��ال ۹2، درب��اره  حکم 
حب��س ۴ماهه ای که ب��رای وی صادر 
ش��ده اس��ت، گف��ت: ش��کایت وزی��ر 
بهداشت بابت یادداشتی بود که از من 
در برخی س��ایت ها منتشر شده بود و 
من پیشنهاد می کنم آن متن بار دیگر 
منتشر ش��ود تا مخاطب ببیند در این 

ماجرا مجرمیتی احساس می کند.
وی اف��زود: خالصه آن یادداش��ت 
این اس��ت که وزیر بهداشت در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۹6 در 
یک سخنرانی اعالم کرد که ترور شهید 
مطهری توس��ط گروه فرقان، به خاطر 
ثروتش بوده اس��ت. من در یادداشتی 
توضیح دادم که ایش��ان اش��تباه گفته 
اس��ت و من به عنوان ی��ک تاریخ پژوه 
ک��ه پرونده گروهک فرق��ان را مطالعه 
کردم و ب��ا فرزندان مرح��وم مطهری 
هم صحبت کردم، مطابق اوراق پرونده 
فرقان و گواهی فرزندان شهید مطهری 
انگیزه فرقانی ها ثروت ش��هید مطهری 
نبود و من اعالم کردم که این صحبت 

توهین به شهید مطهری است.
دهباش��ی با بی��ان اینک��ه »آقای 
قاضی زاده هاشمی از من شکایت کرده 
که من به ش��هید مطهری تهمت نزدم 
و دهباش��ی به وی بهتان بس��ته است 
و این تش��ویش اذهان عمومی است«، 

اظهار داشت: من روز گذشته 
آق��ای  از  توئیت��ی  در 

محم��ود صادقی که 
خ��ودش را موظف 
می داند در بسیاری 
از امور کشور اظهار 
ی��ک  کن��د  نظ��ر 
س��ؤال ک��ردم که 
نماینده  به عن��وان 

مجل��س و حقوقدان، نظرش��ان درباره 
یادداش��ت من چیست و این یادداشت 
چه ارتباطی به وزارت بهداشت داشت 

که با امکانات دولتی از من ش��کایت 
کرده است.

روحانی  سازنده مس��تند 
در س��ال ۹2 تأکی��د ک��رد: 
هاش��می  قاضی زاده  آق��ای 

به عنوان ش��خص حقیقی 
نس��ت  ا می تو

ش��کایت کند ام��ا در دو مرحله ماجرا 
وزارت بهداش��ت ش��اکی م��ن ب��ود و 
حت��ی در مرحل��ه تجدیدنظ��ر آق��ای 
قاضی زاده هاش��می وزیر نبوده اس��ت! 
من نمی خواهم رأی دادگاه عوض شود 
بلکه می خواهم این رویه تغییر کند؛ و 
آیا می شود از امکانات دولتی برای کار 

شخصی استفاده کرد؟
وی اضاف��ه کرد: در قانون مجازات 
اس��المی آمده اگر ی��ک کارمند دولت 
در حین انجام کارش مش��کل حقوقی 
برایش پی��ش آمد، دس��تگاه اداری از 
وی حمایت کن��د. در این ماجرا حین 
انج��ام کار وزی��ر نب��وده و موضوع هم 
ربطی به درمان و بهداش��ت و... ندارد 
که یک دس��تگاه دولتی بخواهد از من 
ش��کایت کن��د. آقای قاض��ی زاده مگر 
انسان نیازمندی اس��ت که از امکانات 
بیت المال استفاده می کند؟ ایشان که 
هم��واره از ثروتش صحبت می کند چه 

توجیهی دارد؟
سازنده مس��تند انتخاباتی روحانی 
در س��ال ۹2 ب��ا بی��ان اینک��ه »تصور 
می کنم که این ش��کایت بهانه ای برای 
انتقام گی��ری دوس��تان س��ابق من در 
دولت فعلی بوده است«، اظهار داشت: 
من ادعایی ندارم که در پیروزی روحانی 
انتخاب��ات ۹2 نق��ش جدی داش��تم 
ام��ا این ادع��ا را دارم ک��ه من متن 
سخنرانی وی در مراسم تنفیذ سال 
۹2 را نوشتم و فراز طالیی آن درباره 
برخورد نکردن با منتقدان بود که بعد 
هم کلیپی از آن ساخته شد. 
اصاًل تص��ور نمی کردم که 
آق��ای روحانی متنی را 
بخوان��د که بعدها 
ب��ه ذره ای از آن 
پایبند نباش��د و 
می دانس��تم  اگر 
ک��ه دول��ت فعلی 
تا این ح��د بی جنبه 
اس��ت حتماً آن نطق 
را نمی نوش��تم و 
بابت  ای��ن  از 
. نم پش��یما
 تسنیم

امام صادق علیه السالم:
سزاوار نیست که مسلمان با بدکار و احمق و دروغگو 

رفاقت کند.
کافی)ط-االسالمیه( ج2 ، ص 640، ح 3

تصور می کنم 
که این شکایت 
بهانه ای برای 
انتقام گیری 

دوستان سابق من 
در دولت فعلی 
بوده است. من 

متن سخنرانی وی 
در مراسم تنفیذ 

سال 92 را نوشتم 
و فراز طالیی آن 
درباره برخورد 

نکردن با منتقدان 
بود. اصاًل تصور 

نمی کردم که آقای 
روحانی متنی را 
بخواند که بعدها 
به ذره ای از آن 

پایبند نباشد

رئیس دادگستری تهران 
با رد شایعات اعالم کرد:

سعید مرتضوی در زندان است 
وغ ها توجه نکنید به در

خبر دیده شدن مدیرعامل اسبق  سازمان تامین اجتماعی در نجف درح���اشیه
و اخبار منتش��ر ش��ده مبنی بر اینکه مرتضوی بعد از 
خروج از کشور در اربعین، هنوز به کشور بازنگشته طی 

چند روز اخیر سر و صدای زیادی به پا کرد.
یکی از س��ایت های خبری چن��د روز قبل به نقل 
از تویی��ت یک خبرنگار، نوش��ته  ب��ود مرتضوی برای 
خدمت رسانی در روند ساخت حرم های شریف در نجف 
به سر می برد و از مسئوالن خواسته  بود که این خبر را 
رد یا تایید کنند. مسعود  نوری مدعی  شده  بود که وکیل 

مرتضوی خبر حضور مرتضوی در نجف را داده است.
به دنبال این موضوع، سعید ایوبی، وکیل سعید 
مرتض��وی، در گفتگویی اعالم کرد که مرتضوی در 
نجف نیست و در زندان، حبس می کشد و  با کسی 
درباره ماندن مرتضوی در عراق گفتگو نکرده است.

در همین راستا، غالمحسین اسماعیلی رئیس 
دادگستری تهران درباره مرتضوی گفت: مرتضوی 
در زندان است، یک نفر دروغی را می گوید و عده ای 
را به دنبال خود میکش��اند که متاسفانه رسانه ها به 
دنب��ال آن می روند. روز گذش��ته نیز در مورد عدم 

صحت این موضوع اطالع رسانی شد.
براساس این گزارش، ش��واهد و گفته ها نشان 
می دهد که مرتضوی هم اکنون در زندان به سر برده 

و دوران محکومیت خود را طی می کند.

 معاون هماهنگی ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام)ره( تأکید کرد:

 ایجاد اشتغال پایدار 
در سال حمایت از کاالی ایرانی

مع��اون  س��فر  جری��ان  در  رسانه هماهنگی ستاد اجرایی فرمان گزارش 
حضرت امام)ره( و مدیرعامل بنیاد برکت به ش��رق 
اس��تان تهران، دو طرح توانمندس��ازی اقتصادی و 
اش��تغال زایی بنیاد برکت با حجم س��رمایه گذاری  

۷2 میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.
معاون هماهنگی س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
ام��ام)ره( ایجاد اش��تغال پایدار در س��ال حمایت از 
کاالی ایرانی را سیاس��ت اصولی این س��تاد برشمرد. 
س��یدمصطفی سیدهاش��می در آیین بهره برداری از 
اولین طرح آسمان )آیین نامه  سرمایه گذاری و اشتغال 
نیروی انسانی( بنیاد برکت در استان تهران و افتتاح 
یک طرح توانمندسازی اقتصادی بنگاه محور در زمینه  
تولی��د ورق��ه  ام دی اف مالمینه، با بی��ان این مطلب 
افزود: س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از ایجاد 
کس��ب وکارهایی که منجر به اشتغال و فراهم آوردن 
فرصت های شغلی برای ساکنان مناطق محروم و کمتر 

توسعه یافته می شود، استقبال و حمایت می کند.
وی تصریح کرد: در ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره(، اعتقاد بر این اس��ت که کارهای کوچک و 
متوس��ط در زمینه ی اشتغال، بخش��ی از مشکالت 
کش��ور را حل می کند. این طرح با س��رمایه گذاری 
بنیاد برکت وابسته به این ستاد، زمینه  ایجاد اشتغال 

را برای 1۳ نفر به طور مستقیم فراهم آورده است. 

مع��اون اجرای��ی س��ی و هفتمین  فج�ر جش��نواره فیلم فجر ضمن هشدار فیل�م 
نس��بت به فروش غیرقانونی بلیت های پیش فروش شده 
در ب��ازار س��یاه اینترنت��ی، از احتمال ف��روش اینترنتی 

بلیت های روزفروش این دوره خبر داد.
عزت اهلل علی��زاده درباره فروش غیرقانونی بلیت های 
س��ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در برخی سایت های 
اینترنتی گفت: مس��اله ف��روش بلیت های ای��ن دوره از 
جش��نواره در یکی از س��ایت های ف��روش اینترنتی باید 
مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت امکان بتوانیم جلوی 

آن را بگیریم.
وی ب��ا اش��اره به اینکه هر س��ری بلیت جش��نواره 
براساس شماره کدملی متقاضی فروخته می شود توضیح 
داد: در ص��ورت ام��کان باید با مدیریت این س��ایت های 
فروش اینترنتی صحبت کنیم تا در این زمینه ورود پیدا 
کنند. تاکید می کنم چنین فروش هایی غیرقانونی است 

و باید به عنوان یک بازار سیاه جلوی آن گرفته شود.
معاون اجرایی س��ی و هفتمین جش��نواره فیلم فجر 
گفت: مس��اله بلیت های روز فروش که هر س��ال توسط 
س��ینماها فروخته می ش��د، در حال بررس��ی است تا در 

صورت امکان این امر به صورت اینترنتی صورت گیرد.
وی تاکی��د کرد: در س��ال های گذش��ته مردم برای 
خرید بلیت های روز فروش دچار مش��کالت بس��یاری به 
خصوص در هوای س��رد می ش��دند، ب��ه همین دلیل در 
نظر داریم تا ش��رایطی فراهم کنیم تا برای حفظ حقوق 
مخاطب��ان بلیت های روز فروش از طریق س��ایت فروش 

بلیت جشنواره صورت گیرد.
این مدیر س��ینمایی تاکید کرد: هنوز به جمع بندی 
نهایی در این زمینه نرسیده ایم و در صورت مثبت بودن 
تصمیم گی��ری در این زمینه 8 بهمن ماه از طریق روابط 
عموم��ی چگونگی ف��روش بلیت های روزف��روش اعالم 

می شود.
علیزاده در پایان گفت: البته ممکن است تعدادی از 
عالقه مندان بتوانند از طریق س��ایت بلیت روز فروش را 
خریداری کنند و عده ای دیگر موفق به این کار نش��وند 
و ب��رای تهیه بلیت به گیش��ه س��ینما مراجعه کنند، در 
این شرایط و با توجه به استقبال مخاطبان، برای مساله 
س��انس های فوق الع��اده و عالقه مندانی ک��ه برای خرید 
بلیت به گیش��ه مراجعه می کنند، تمهیداتی اندیش��یده 

خواهد شد. مهر

معاون اجرایی جشنواره فیلم فجر:
بازار سیاه باید تعطیل شود

آگهى مزايده عمومى شماره 3/م/97
شركت مخابرات ايران

مخابرات منطقه مركزى

مديريت مخابرات منطقه مركزى در نظر دارد اجناس راكد و مازاد انبار خود را از طريق برگزارى مزايده عمومى به فروش برساند. لذا از كليه متقاضيان 

  WWW.TCIMARKAZI.IR شركت در مزايده دعوت مى شود جهت دريافت اسناد مزايده به سايت اينترنتى مخابرات منطقه مركزى به نشانى

مراجعه و پس از تكميل اسناد مذكور پاكتهاى پيشنهادى خود را حداكثر تا ساعت 14 مورخ 97/11/9 به واحد خريد تحويل نمايند.

مكان دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهادات (پاكتهاى مزايده): اراك ، خيابان دانشگاه ، سه راه خانه سازى قنات ، انتهاى خيابان شقايق ، ساختمان 

شماره 1 مخابرات ، طبقه همكف ، واحد خريد

مبلغ تضمين شركت در مزايده: 10 درصد مبلغ پيشنهادى

 نوع تضمين شركت در مزايده: ضمانتنامه بانكى قابل تمديد داراى حداقل سه ماه اعتبار در وجه شركت مخابرات ايران – منطقه مركزى و يا چك

 تضمينى بانكى.

به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مخدوش ، مشروط و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت در قبول يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات مختار است.

ساير اطالعات و جزئيات مربوط ، در اسناد مزايده مندرج است.

تلفن تماس: 08633255100

 www.tcimarkazi.ir

مديريت مخابرات منطقه مركزى 

موضوع:اخطار به صاحبان كاال                                                                                        

با توجه به اتمام مهلت توقف كاالى مشروحه ذيل ، موجود در اماكن بندرى (ترمينال شماره 2 شركت خدمات بندرى ودريايى انديشه نهاد آريا اروند) 
چنانچه ظرف مدت 20روزازتاريخ اخطاريا انتشار آگهى ،ذينفع نهايى در جهت ترخيص و خروج كاالهاى كانتينرى(پر و خالى) يا غير كانتينرى خود 
ازبندر اقدام و يا تعيين تكليف نهايى ننمايد، مديريت منطقه حسب تشخيص، راسا» از طريق مرجع قضايى اقدام و يا كاالهاى مزبور را به ساير مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادى كشور يا گمركات داخلى،ترانزيت و يا جهت اعمال مقررات متروكه، در مناطق ويژه اقتصادى بندرى به گمرك و در مناطق آزاد 

بندرى به سازمان مسئول منطقه آزاد تجارى – صنعتى اعالم مينمايد.

تاريخ انتشار:1397/11/1

رسيده شماره سفر شماره قبض انبار
 وزن به

كيلوگرم
نوع كاال صاحب كاال متصدى حمل رديف

97/08/25 S4-2456
BIKGCBI-1972498-1972499-

1972500-1972501
28902770 ام دى اف سل سام آريا هوپاد دريا 1

97/08/20 ** BIKGCBI-2972330 6951 تجهيزات پروژه اى
مجتمع فوالد 
روهينا جنوب

حمل و نقل بار 
ايستا توان ترابر

2

97/08/24 **
BIKGCBI--2972387

2972388-2972409-2972412-
2972410-2972411

43815 تجهيزات پروژه اى

بازرگانى و 
كشاورزى 

پاسارگاد نور 
آسيا

حمل و نقل 
راهبانان

3

دهباشی: از بابت نوشتن نطق روحانی پشیمانم

نمی دانستم این قدر بی جنبه هستند

رئیس کمیته امداد:

حرکت های جهادی را دولتی و پولی نکنید


