
آجیل فروش تروریست اقتصادی
جراید: در اجرای این طرح کارآگاهان اداره مبارزه 
ب�ا قاچ�اق کاال و ارز پلیس آگاهی ب�ا انجام اقدامات 
اطالعاتی موفق به شناس�ایی ی�ک محتکر آجیل و 

تنقالت شب عید در شهرستان ساری شدند.
ب�ه نظر ش�ما کدام ی�ک از القاب زی�ر برازنده 

شخص دستگیرشده است؟
الف( سلطان تخمه ژاپنی

ب( سلطان تخم انچوچک
ج( سلطان تخم کدو
د( سلطان چهارتخم

فرمان�ده انتظام�ی مازن�دران: ارزش آجی�ل و 
تنقالت کش�ف ش�ده را بالغ بر ی�ک میلیارد و 200 

میلیون ریال است.
چ�ه  ف�وق  آجیل ف�روش  ش�خص  عم�ل  ب�ه 

می گویند؟
الف( اختالف حساب

ب( اختالس ریزه
ج( اختالس خنده دار

د( جوش کوچولو
همچن�ان آق�ای فرمان�ده: قاچ�اق و احت�کار 
کاال اقدام�ی در جه�ت ضرب�ه ب�ه اقتصاد کش�ور، 
منفعت طلبی و سوء استفاده از نیاز مصرف کنندگان 

محسوب می شود.
این عبارت درباره چه کسی گفته شده است؟

الف( مرجان شیخ االسالم آل آقا
ب( بابک زنجانی
ج( برادر خاوری

د( آجیل فروش محتکر صد و بیست میلیون تومانی

ننجون

رئیس پلیس پایتخت خبر داد
جمع آوری کتاب های مبتذل در خیابان انقالب

رئیس پلیس پایتخت از پاکس��ازی و س��اماندهی 
پی��اده راه خیاب��ان انق��الب در راس��تای جم��ع اوری 

فروشندگان کتاب های مبتذل و ممنوعه خبر داد.
سردار حس��ین رحیمی اظهار داشت: به درخواست 
صن��ف کتابفروش��ان و ناش��ران مبن��ی بر جم��ع آوری 
فروشندگان کتاب های مبتذل، ممنوعه و چاپ غیرمجاز، 
طرح پاکس��ازی و س��اماندهی معبر حد فاصل خیابان 
انقالب تا چهارراه ولیعصر روز جاری با همکاری اکیپ های 

انضباط شهری شهرداری به اجرا گذاشته می شود. 
سردار رحیمی تصریح کرد: با توجه به نزدیکی ایام 
نوروز که حضور بساط گستران باعث باریکی و انسداد 
معبر نیز می گردد به لحاظ تردد آسان شهروندان این 

طرح اجرایی می شود. 
وی خاطرنشان کرد: پلیس همکاری بسیار خوبی 
با صن��ف مربوطه در جهت برخورد با تعدی کنندگان 

به حقوق ناشران دارد. 

پلیس

یاد قدیمی اتوبان قم - کاشان و یک فر
سیدمهدی سیدی

»تصادف در اتوبان قم - کاش��ان«؛ »5 کشته و یک 
مصدوم در تصادف اتوبان قم - کاشان«؛ »حمام خون در 
اتوبان قم - کاش��ان«؛ »تصادف در اتوبان قم - کاشان، 5 
نفر را به کام مرگ کش��اند«؛ »برخورد خودرو سواری با 
گاردریل در اتوبان قم - کاشان«؛ »تصادف شدید کامیون 
تریلر ب��ا اتوبوس در اتوبان قم - کاش��ان«؛ »تصادف در 

اتوبان قم - کاشان یک قطع عضوی بر جای گذاشت«
کافی اس��ت »اتوبان قم - کاشان« را در اینترنت، 
گوگل کنید؛ ظرف 0.41 ثانیه تعداد 596 هزار نتیجه 
به ش��ما خواهد داد که عموما س��رفصل نتایج، ش��بیه 

آنچیزی است که در ابتدای این یادداشت خواندید.
این زخم کهنه اس��ت و این درد قدیمی است؛ اما 
چه می شود کرد که »گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله 

من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است«
این ناله سال هاس��ت که به فری��ادی نافرجام بدل 
شده و انگار هیچ گوش مسئولی برای شنیدن آن مجال 
ن��دارد. فقط کافی اس��ت با مس��افران و رهگذرانی که 
ناچارند بارها و بارها از اتوبان قم - کاش��ان تردد کنند، 
گفت و گویی کنید تا از عمق فاجعه و از ناامنی خطرناک 

این مسیر پرتردد آگاه شوید.
فعاًل آس��فالت معی��وب و اس��تراحتگاه های معدود 

بی��ن راهی، بمان��د؛ می گویند جاده در حال بهس��ازی 
اس��ت که البته بیراه هم نمی گویند، سال هاست که در 
قسمت هایی از جاده، ماش��ین های راه سازی و کارگراِن 

مشغول کار دیده می شوند. 
اما اصلی ترین مش��کل این مح��ور مواصالتی 100 
کیلومتری که در میان آزادراه های کش��ور با شماره 7 
شناخته می شود، با عوارض 2 هزار و پانصد تومانی که 
احتماال عنقریب گران تر هم خواهد شد، آن است که از 

حداقل سیستم روشنایی محروم است.
اگر س��الی فقط ده کیلومتر از این جاده، چراغ گذاری 
می شد تا االن سال ها بود که این مشکل بر طرف شده بود! 
حتما می گویند بودجه نیس��ت و یا هزینه این کار هنگفت 
است و یا در شرایط فعلی اقتصادی، مقرون به صرفه نیست.

اما باور کنیم با این توجیه های مدیریتی، نمی شود 
برای جان تلف شده یک آدم – فقط یک آدم – از خیل 
مصدومان و کشتگان این جاده، پاسخگو بود. نمی دانم 
کدام مقام مس��ئول خواهد توانس��ت در شب اول قبر 
پاس��خگوی این همه خون های ریخته شده بر آسفالت 
گرم و س��رد این جاده باشد. البته اگر هنوز مفهومی به 

اسم شب اول قبر نزد آن عده رنگ نباخته باشد.
به نظر می ارزد مس��ئوالن شهری قم - کاشان، یکبار 
مجموعه تالش های خود را برای اصالح این جاده، به افکار 
عمومی اط��الع دهند و اگر واقعا پیگیری های آنان به هر 
دلیلی نتیجه نداده، دالیل آن را رسانه ای کنند. حتی اگر 
الزم است عده ای از آنان از سمت های خود استفعا دهند 
تا مس��ئوالن باالدس��ت احتماال فکری کنند و یا حداقل 

مسئوالن محلی پرقدرت تری بر صندلی آنان تکیه بزنند.
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عتبات  مدی��رکل  عشق س��ازمان ح��ج و مس�یر 
زیارت گف��ت: هزینه ویزای عراق از 
ح��ذف   98 س��ال  فروردی��ن   20

می شود و هزینه های سفر به 
عتبات کاهش می یابد.

آقای��ی  مرتض��ی 
هزینه  ح��ذف  درخصوص 

وی��زای ع��راق اظه��ار کرد: براس��اس 
پیش بینی های صورت گرفته هزینه 
ویزای عراق از 20 فروردین سال 
98 حذف می ش��ود و هزینه های 
س��فر به عتب��ات ب��ا کاهش 

قیمت روبه رو خواهد شد.
وی درخص��وص طرح 
ابرار گف��ت: »طرح ابرار« 

که برای س��فر قش��ر محروم جامعه به 
عتبات در نظر گرفته شده است از 10 

فروردین ماه دوباره اجرا می شود.
مدی��رکل عتب��ات س��ازمان حج و 
زیارت در پایان صحبت های خود تصریح 
کرد: اگر هزینه روادید حذف شود، سفر 
گروه اب��رار به کمتر از ی��ک میلیون و 

500 هزار تومان خواهد رسید.

رفتاره��ای  ب��ه  و درح���اشیه ناهنج��ار 
تخریبگران��ه ه��واداران فوتب��ال مانند 
درگی��ری و ن��زاع خیابان��ی و ارعاب، 
آشوب گری، اوباش گری یا هولیگانیسم 
می گوین��د. این رفتار جامعه س��تیزی 
تلقی می شود. هولیگان ها معموال پیش 
ی��ا پس از بازی به درگیری با هواداران 
تی��م حریف می پردازند. هولیگانیس��م 
فوتبال��ی معموالً به صورت گروهی رخ 
می ده��د و ممک��ن اس��ت در می��ان 
آش��وبگران، افرادی که ه��وادار تیم یا 
ورزشی هم نیس��تند، همراهی داشته 

باشند.
یک��ی از اولی��ن موارد ذکر ش��ده 
برای هولیگانیس��م ورزش��ی را آشوب 
و آتش س��وزی حومه شهر قسطنطنیه 
بعد از انجام مس��ابقه ارابه رانی گفته اند 
که بر اث��ر آن بیش از ده ه��ا هزار نفر 

کشته شدند.
انگلستان  فوتبالی در  هولیگانیسم 
در دهه 1970 میالدی همزمان یا بعد 
از برگزاری مس��ابقه های فوتبال رواج 
یافت که معموالً مخالف��ان یا موافقان 
تیم ه��ای فوتب��ال به عن��وان اعتراض 
یا خوش��حالی ش��روع به انجام اعمال 

غیرقانونی می کردند.
ای��ن مس��أله در ایران ه��م وجود 
داش��ته و دارد. مس��أله ای که ما از آن 
ب��ا عنوان تماش��اگرنما ی��اد می کنیم. 
عمده این رفتارها ش��امل دشنام گویی 
دس��ته جمعی ب��ه اف��راد مختل��ف یا 
انفج��ار  ورزش��گاه،  در  مقاب��ل  تی��م 
مواد محترق��ه در ورزش��گاه، کندن و 
آت��ش زدن صندلی ه��ای ورزش��گاه و 
آسیب رس��انی به ناوگان حمل ونقل به 
ویژه اتوبوس هاس��ت. در بازی سپاهان 
و پرس��پولیس در لی��گ برت��ر فوتبال 
ایران 87-86 در اصفهان، بر اثر پرتاب 

مواد محترقه یک سرباز وظیفه نیروی 
انتظامی به سختی مجروح شد و بینایی 
خود را از دس��ت داد. اما این مسأله به 
همینجا ختم نمی ش��ود. نمونه دیگری 
از هولیگانیسم در شبکه های اجتماعی 
و بعضا در رس��انه ها می توان دید. مثال 
تصور کنید در مس��ابقات جام جهانی 
فوتبال خطای سهوی داوری رخ دهد، 
خب واضح اس��ت که چ��ه اتفاقاتی در 
صفحات داور در ش��بکه های اجتماعی 
رخ خواهد داد. اینها را چه بنامیم؟ آیا 

بازهم تماشاگرنما هستند؟
یا در نمونه دیگ��ری، آقای فرهاد 
مجیدی کلیپی از خود منتشر می کند 
که در آن مأمور نیروی انتظامی از وی 
می خواهد که تست الکل بدهد. مسأله 
به وضوح روش��ن بود. بحث سر آبی یا 
قرمز بودن هم نبود. قوانین و قواعدی 
است که باید به آن پایبند باشیم. خود 
فرهاد مجیدی هم سرانجام عذرخواهی 
ک��رد. اما عده ای در ای��ن میان حق را 
نمی بینند و شروع می کنند به اعتراض 
که چرا از یکی از اس��طوره های فوتبال 

خواسته شده که تست الکل بدهد.
ی��ا در نمون��ه دیگ��ری، مج��ری 
ی��ک برنامه ورزش��ی، قواع��د و اصول 
حرفه ای را رعای��ت نمی کند؛ هنگامی 
ب��ه ح��ق تذک��ر دریافت می کن��د، به 
ج��ای عذرخواه��ی و اص��الح روی��ه، 
ش��روع به ابراز رفتاری پوپولیس��تی و 
مظلوم نمای��ی می کن��د و ع��ده ای هم 
همراهش می ش��وند. مثال تصور کنید 
آق��ای نجم الدین ش��ریعتی که همه او 
را از ش��بکه س��ه و برنامه س��مت  خدا 
می شناس��ند، بخواه��د برنام��ه ای ب��ا 
موضوع پزش��کی و در گفت وگو با وزیر 
بهداشت بس��ازد، یا مثال بخواهد آقای 
رض��ا رحمان��ی وزیر صم��ت را دعوت 
ک��رده و راجع ب��ه سیاس��ت های این 

وزارتخانه گفت وگو کند. خب تصورش 
عجیب خواهد بود و این مجری محترم 
و هر مجری دیگ��ری، می داند که باید 

در حوزه خودش باید ورود کند.
مثالی که بیان شد،  اگرچه موجب 
مطایبه ش��د، اما حقیقتی است که در 
برخ��ی برنامه ه��ای تلویزیونی صورت 
می گی��رد. مجری برنامه ورزش��ی، در 
حوزه سیاست خارجی ورود می کند و 
با  وزیر امور خارجه، در حوزه سیاس��ت 
خارج��ی و برجام گفت وگو می کند! در 
مسائل حوزه س��ینمایی ورود می کند، 
اما نه هر مس��أله ای! تنها به مس��ائلی 
ورود می کند که محل مناقش��ه  است؛ 
مث��ل تبریک به آقای اصغ��ر فرهادی! 
یا اینکه در ضمن گزارش��گری فوتبال، 
راج��ع ب��ه اختالف��ات خود و ش��بکه، 
متلک می اندازد! ای��ن رفتار به معنای 
عدم رعای��ت قواعد کاری و اخالقی در 
صداوسیما است. باالخره هر سازمان و 

اداره ای قواعد خودش را دارد.
به س��ازمان صداوس��یما نقدهای 
فراوانی وارد اس��ت. ام��ا اینکه از خود 
صداوس��یما جایزه بگی��ری و در همان 
زمان و در حضور مدیران صداوسیما از 
انقاد  بی مهری های سازمان صداوسیما 
کن��ی، دور از انصاف اس��ت. این عدم 
رعای��ت اخالق و انص��اف، امری واضح 
است و احتیاجی به هوچی گری ندارد. 
همانطور که در مسأله فرهاد مجیدی، 
مأمور نیروی انتظامی به وظیفه قانونی 
خود عمل کرد، رؤس��ای س��ازمان نیز 
باید با تدبی��ر و آینده نگری راه صواب 
را تش��خیص دهند. فردی ک��ه قواعد 
س��ازمان صداوس��یما را رعایت نکرده، 
آی��ا در بزنگاه ها و بحران های اجتماعی 
و سیاسی مش��کل آفرین نخواهد بود؟ 
لطفا از هولیگانیسم رسانه ای جلوگیری 

کنید. فارس

امام صادق علیه السالم:
از جمله دوست داشتنی ترین اعمال نزد خدای متعال 

شادی رسانیدن به مؤمن است و سیر کردن او
 از گرسنگی، یا رفع گرفتاری او یا پرداخت بدهی اش.

اصول کافی، جلد ۳، صفحه 2۷۶

پرداخت ۳۳۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت به زلزله زدگان کرمانشاه

رئیس س��تاد بازسازی مناطق  ی زلزل��ه زده اس��تان کرمانش��اه پیگی����ر
گفت: از زلزله آبان ماه سال گذشته تاکنون 3300 
میلی��ارد توم��ان تس��هیالت و کم��ک بالعوض به 

زلزله زدگان استان کرمانشاه پرداخت شده است.
رض��ا خواجه ای گف��ت: تاکن��ون 95 هزار تن 
آه��ن آالت ارزان قیم��ت، 500 هزار مت��ر تیرچه 
و 180 هزار تن س��یمان رای��گان بین زلزله زدگان 
توزیع شده اس��ت. وی با اشاره به اینکه از مجموع 
36 هزار واحد احداثی مناطق ش��هری و روستایی 
27 ه��زار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان ش��ده 
است گفت: 65 هزار واحد از مجموع 67 هزار واحد 

تعمیری نیز تکمیل شده است.
خواجه ای با بیان اینکه پیشرفت کار در مناطق 
روستایی 96 درصد است عنوان کرد: تالش می شود 
بازسازی مناطق ش��هری نیز در نیمه نخست سال 

98 به اتمام برسد.  تسنیم

وزی کاال«   تهیه »سبد نور
برای خانواده های کودکان کار و خیابان

معاون امور اجتماعی بهزیستی  م�ي اس��تان تهران از تدارک سبد ح����ا
کاال برای کلیه خانواده ه��ای کودکان کار و خیابان 

در آستانه سال نو خبر داد.
مهش��ید موقر درباره آخرین اقدامات بهزیس��تی 
استان تهران برای س��اماندهی کودکان کار و خیابان 
گفت: آیین نامه س��اماندهی کودکان کار و خیابان که 
مربوط به سال 84 بود، توسط وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان ها و مؤسسات غیردولتی بازنگری 
شده و تحت عنوان دستورالعمل حمایت های اجتماعی 

جهت تصویب به مراجع ذیربط ارسال شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 2124 کودک کار 
و تحت نظارت مرکز هستند، اظهار کرد: این کودکان از 
طریق مراکز و مؤسسات غیردولتی خدمات مددکاری، 
روانشناسی، بهداشتی - درمانی، آموزشی - تحصیلی 
دریافت می کنند. همچنین خانواده آنها خدمات کاهش 

آسیب و حمایت های مالی دریافت می کنند.

از  نادیده های��ی  و  ناش��نیده ها  محمدرض��ا مست�����ند مانن��د  هنرمندان��ی 
شجریان، شهرام ناظری، حسین علیزاده، اعضای خانواده 
کام��کار و دیگر اعض��ای کانون چ��اووش در کنار فیلم 

مستند »چاووش از درآمد تا فرود« منتشر شود.
 مدیر مرکز موس��یقی بتهوون و مدیرعامل موسسه 
آواخورش��ید که ناشر مس��تند موس��یقایی »چاووش از 
درآم��د تا فرود« اس��ت، می گوید: این فیلم مس��تند که 
چندی پیش در گروه س��ینمایی هنر و تجربه اکران شد 
از امروز ش��نبه 25 اس��فندماه در دو نس��خه معمولی و 

نفیس در بازار منتشر می شود.
بابک چمن آرا، با بیان اینکه هر دو نسخه دی وی دی 
این فیلم همراه با زیرنویس زبان انگلیسی است، توضیح 
می دهد: در نس��خه نفیس عالوه بر مس��تند »چاووش از 
درآمد ت��ا فرود«، دی وی دی یک س��اعته دیگری وجود 
دارد ک��ه از راش ها و تصاویر اس��تفاده نش��ده در تدوین 
مستند؛ به دس��ت آمده اس��ت. در واقع این دی وی دی 
دوم ش��امل صحبت های شنیده نش��ده ای از هنرمندانی 

مانن��د محمدرضا ش��جریان، حس��ین علی��زاده، حمید 
متبس��م، خان��واده کامکار و... اس��ت ک��ه تصویربرداری 
 ش��ده ام��ا در تدوی��ن مس��تند م��ورد اس��تفاده ق��رار 

نگرفته است.
چم��ن آرا ادامه می دهد: همچنین در نس��خه نفیس 
کتاب��ی صد صفح��ه ای که جلدش با اس��تفاده از تصویر 
کاس��ت های چاوش طراحی شده اس��ت؛ وجود دارد. در 
این کتاب یادداشت کارگردان و نقدهایی درباره این فیلم 
گنجانده ش��ده که به زبان انگلیسی و فرانسه نیز ترجمه 
شده اس��ت. نسخه نفیس فقط در فروش��گاه بتهوون به 
فروش می رس��د و نس��خه دیگر در دیگر فروش��گاه های 

موسیقی نیز در دسترس عالقه مندان خواهد بود.
هان��ا کامکار و آرش رئیس��یان کارگردانان مس��تند 
»چاووش از درآمد تا فرود« هس��تند که در این فیلم به 
روایت تشکیل و انحالل کانون موسیقی چاووش از زبان 
بزرگان موسیقی ایران مانند محمدرضا شجریان، شهرام 
ناظری،  حس��ین علیزاده، خانواده کامکار و دیگر اعضای 

کانون چاووش می پردازند. ایسنا

ناشنیده هایی از شجریان، ناظری، علیزاده و کامکارها...
»چاووش از درآمد تا فرود« از امروز می آید

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاونى مسكن مهر يك تاكستان دعوت به عمل مى آيد 
تا در مجمع عمومى عادى نوبت اول كه در روز پنجشنبه مورخه 1398/1/15راس ساعت 8 صبح 
در محل حسينيه ارشاد واقع در بلوار آيت اله خامنه اى تشكيل مى گردد با در دست داشتن برگه 

سهام يا دفترچه عضويت حضور بهم رسانند.
ضمنا طبق ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومى مورخه 1387/3/9 هر يك از اعضاء 
تعاونى مى تواند نماينده تام االختيارى (از ميان اعضاء تعاونى و يا خارج از آنان) براى حضور در 
مجمع و اعمال راى تعيين نمايد. تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 3 راى و هر شخص غير 
عضو يك راى خواهد بود. ضمنا وكالتنامه هاى عادى مى بايست با حضور وكيل و موكل از زمان 
انتشار آگهى مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت 
تعاونى به نشانى ميدان بسيج - خيابان معلم - بنگاه جم تنظيم و توسط هيات مديره/ بازرس 
يا بازرسان بررسى و تاييد شود و مجوز ورود به مجمع صادر گردد در غير اينصورت وكالتنامه 
رسمى حضور در مجمع مى بايست به تاييد يكى از دفترخانه هاى اسناد رسمى رسيده باشد.

همچنين كسانى كه داوطلب تصدى هيات تصفيه تعاونى هستند حداكثر يه هفته پس از انتشار 
آگهى فرصت دارند با مراجعه به دفتر شركت تعاونى نسبت به تكميل فرم پذيرش كانديداتورى 

و ارائه مدارك اقدام نمايند.
دستور جلسه:

1-گزارش هيات مديره و بازرس
2-طرح و تصويب صورتهاى مالى سال 91 الى 96

3-انتخاب مديران تصفيه
4-تعيين محل تصفيه

تاريخ انتشار:1397/12/25

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى                    

رئيس هيات مديره شركت تعاونى مسكن مهر يك تاكستان 

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاونى مسكن مهر چهار تاكستان دعوت به عمل مى آيد 
تا در مجمع عمومى عادى نوبت اول كه در روز پنجشنبه مورخه 1398/1/15راس ساعت 8 صبح 
در محل مسجد امام رضا (ع) واقع در ميدان بسيج تشكيل مى گردد با در دست داشتن برگه 

سهام يا دفترچه عضويت حضور بهم رسانند.
ضمنا طبق ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومى مورخه 1387/3/9 هر يك از اعضاء 
تعاونى مى تواند نماينده تام االختيارى (از ميان اعضاء تعاونى و يا خارج از آنان) براى حضور در 
مجمع و اعمال راى تعيين نمايد. تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 3 راى و هر شخص غير 
عضو يك راى خواهد بود. ضمنا وكالتنامه هاى عادى مى بايست با حضور وكيل و موكل از زمان 
انتشار آگهى مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت 
تعاونى به نشانى ميدان بسيج - خيابان معلم - بنگاه جم تنظيم و توسط هيات مديره/ بازرس 
يا بازرسان بررسى و تاييد شود و مجوز ورود به مجمع صادر گردد در غير اينصورت وكالتنامه 
رسمى حضور در مجمع مى بايست به تاييد يكى از دفترخانه هاى اسناد رسمى رسيده باشد.

همچنين كسانى كه داوطلب تصدى هيات تصفيه تعاونى هستند حداكثر يه هفته پس از انتشار 
آگهى فرصت دارند با مراجعه به دفتر شركت تعاونى نسبت به تكميل فرم پذيرش كانديداتورى 

و ارائه مدارك اقدام نمايند.
دستور جلسه:

1-گزارش هيات مديره و بازرس
2-طرح و تصويب صورتهاى مالى سال 91 الى 96

3-انتخاب مديران تصفيه
4-تعيين محل تصفيه

تاريخ انتشار:1397/12/25

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى                       

رئيس هيات مديره شركت تعاونى مسكن مهر چهار تاكستان 

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاونى مسكن مهر يك تاكستان دعوت به 
عمل مى آيد تا در مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم كه در روز پنجشنبه مورخه 
اله آيت  بلوار  در  واقع  ارشاد  حسينيه  محل  در  صبح   8 ساعت   1398/1/15راس 
 خامنه اى تشكيل مى گردد با در دست داشتن برگه سهام يا دفترچه عضويت حضور 

بهم رسانند.
ضمنا طبق ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومى مورخه 1387/3/9 هر يك از 
اعضاء تعاونى مى تواند نماينده تام االختيارى (از ميان اعضاء تعاونى و يا خارج از آنان) 
براى حضور در مجمع و اعمال راى تعيين نمايد. تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 3 
راى و هر شخص غير عضو يك راى خواهد بود. ضمنا وكالتنامه هاى عادى مى بايست 
با حضور وكيل و موكل از زمان انتشار آگهى مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع 
به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تعاونى به نشانى ميدان بسيج - خيابان 
معلم - بنگاه جم تنظيم و توسط هيات مديره/ بازرس يا بازرسان بررسى و تاييد شود 
 و مجوز ورود به مجمع صادر گردد در غير اينصورت وكالتنامه رسمى حضور در مجمع

 مى بايست به تاييد يكى از دفترخانه هاى اسناد رسمى رسيده باشد. 
دستور جلسه:

1-تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت تعاونى
تاريخ انتشار:1397/12/25

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده            

رئيس هيات مديره شركت تعاونى مسكن مهر يك تاكستان 

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاونى مسكن مهر چهار تاكستان دعوت به 
عمل مى آيد تا در مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم كه در روزپنجشنبه مورخه 
1398/1/15 راس ساعت 8 صبح در محل مسجد امام رضا (ع) واقع در فلكه بسيج 
تشكيل مى گردد با در دست داشتن برگه سهام يا دفترچه عضويت حضور بهم 

رسانند.
ضمنا طبق ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومى مورخه 1387/3/9 هر يك 
از اعضاء تعاونى مى تواند نماينده تام االختيارى (از ميان اعضاء تعاونى و يا خارج از 
آنان) براى حضور در مجمع و اعمال راى تعيين نمايد. تعداد آراى وكالتى هر عضو 
حداكثر 3 راى و هر شخص غير عضو يك راى خواهد بود. ضمنا وكالتنامه هاى عادى 
مى بايست با حضور وكيل و موكل از زمان انتشار آگهى مذكور تا يك روز قبل از 
تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تعاونى به نشانى ميدان 
بسيج - خيابان معلم - بنگاه جم تنظيم و توسط هيات مديره/ بازرس يا بازرسان 
بررسى و تاييد شود و مجوز ورود به مجمع صادر گردد در غير اينصورت وكالتنامه 
رسمى حضور در مجمع مى بايست به تاييد يكى از دفترخانه هاى اسناد رسمى 

رسيده باشد. 
دستور جلسه:

1-تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت تعاونى
تاريخ انتشار:1397/12/25

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده            

رئيس هيات مديره شركت تعاونى مسكن مهر چهار تاكستان 

ت دوم
نوب

« آگهي فراخوان عمومي شماره ٩٧/٥٥ »
( مناقصه عمومي دو مرحله اي ) وزارت نيرو

شركت آب و فاضالب استان بوشهر
(سهامى خاص)

دفتر قراردادها-  شركت آب و فاضالب استان بوشهر

      شركت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد خط انتقال اصلي فاضالب محله نادر (خيابان نواب صفوي ) به روش لوله راني را كه بر اساس فهرست 
بهاي پايه سال 97 به مبلغ تقريبي اوليه 23،328،817،615 ريال برآورد گرديده است به شرح ذيل به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه پيمانكاراني كه 
داراي سابقه كاري مرتبط و گواهي احراز صالحيت پيمانكاري معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزي در رشته آب و حداقل پايه 5 هستند دعوت بعمل مي آيد كه از 
ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 لغايت ساعت 18 روز سه شنبه مورخ 97/12/28 جهت خريد اسناد ارزيابي كيفي و فنى و مناقصه به سامانه ستاد به نشاني 

www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
توضيحات : 

1-شماره فراخوان در سامانه ستاد : 200971344000114
2-محل اجرا : شهرستان بوشهر – شهر بوشهر

3-مدت اجرا : 6 ماه
4-قيمت خريد اسناد 500,000 ريال مي باشد .كه مي بايست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي بوشهر ( حساب شبا شماره 

IR440600280201100741393005 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي بوشهر ) واريز و گردد .
5-مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 1,167,000,000 ريال مي باشد كه بايستي به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع اين شركت ارائه گردد .

6-محل تامين اعتبار : طرحهاي عمراني به صورت اسناد خزانه اسالمى به شماره اخزا 718 سررسيد 1400/5/25
7-هزينه درج آگهي در دو نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه مي باشد . 

8-رعايت قرار دادن اسناد ارزيابي كيفي ، فرم خود اظهاري ، اساسنامه شركت ، آخرين آگهي تغييرات مندرج در روزنامه رسمي ( مبني بر مشخص بودن صاحب 
امضاي مجاز ) ، گواهي نمونه امضاي محضري صاحب امضاي مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضاي مشخص در اساسنامه يا تغيير آن ) ، گزارش حسابرس و بازرس 
قانوني براي آخرين سال مالي , گواهي صالحيت انجام كار از لحاظ ايمني از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و گواهي موديان مالياتي و مستندات مربوطه در پاكت 
ارزيابي كيفي و ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار در پاكت « الف » ، اسناد دريافتي از كارفرما ، مستندات خواسته شده ، فرم خود اظهاري ، اساسنامه شركت، 
آخرين آگهي تغييرات مندرج در روزنامه رسمي ( مبني بر مشخص بودن صاحب امضاي مجاز ) ، گواهي نمونه امضاي محضري صاحب امضاي مجاز ( در صورت عدم 
وجود نمونه امضاي مشخص در اساسنامه يا تغيير آن ) ، گزارش حسابرس و بازرس قانوني براي آخرين سال مالي , گواهي صالحيت انجام كار از لحاظ ايمني از وزارت 

تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و گواهي موديان مالياتي در پاكت « ب » و پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت « ج » الزامي مي باشد .
9-آخرين مهلت بارگذاري مدارك به صورت الكترونيكي در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/2/3 مي باشد . تنها پاكت « الف » ( تضمين شركت در 

فرآيند ارجاع كار ) مي بايست به صورت فيزيكي تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/2/3 به دفتر حراست و امور محرمانه شركت تحويل گردد.
10-پاكتهاي مناقصه در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/2/4 گشوده خواهد شد . حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفي نامه در جلسه 

بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد . 
11-پيمانكار مي بايست نام پروژه را بر روي پاكت « الف » درج نمايد .

12-كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اسناد مناقصه مي بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .
13-مدت اعتبار پيشنهاد بايد 3 ماه باشد و اين مدت بدون نياز به هيچ گونه مكاتبه اي تا 3 ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد .

14- به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .
15-ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد

صدورروادیدعراقبرایزائرانایرانیرایگانمیشود
وردین انجام سفرهای ارزان قیمت عتبات از ۱۰ فر

لزوم برخورد با هولیگانیسم رسانه ای

آدمهاییکهزیادیبزرگمیشوند


