
درپیامی؛
 رهبر انقالب قهرمانی تیم کشتی آزاد 

در مسابقات آسیا را تبریک گفتند
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
درپیامی قهرمانی تیم کش��تی آزاد ایران در مس��ابقات 

قهرمانی کشتی آسیا را تبریک گفتند.
متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی
جوانان ع����زیز کشتی گی�ر 
آسیا  در  قهرمانی تان 
ان ش��اءاهلل  مب��ارک. 

سربلند باشید.
سیدعلیخامنهای
۵اردیبهشت98

با والیت

 تیراندازی به آقای وکیل و زن جوان
در پارکینگ دفتر وکالت

س��اعت 23:10 چهارشنبه شب خبر تیراندازی در 
پارکینگ یک ساختمان در خیابان کامرانیه جنوبی به 
پلیس 110 اعالم شد که به سرعت چند تیم از مأموران 

کالنتری 123 نیاوران به محل حادثه اعزام شدند.
مأم��وران با حضور در مح��ل با پیکر غرق در خون 
مردی حدوداً 41 س��اله مواجه شدند که از ناحیه سر، 
ران پا و کمر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود همچنین 
مشخص شد خانمی حدوداً 25 ساله نیز که همراه این 

مرد جوان بوده، مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.
در ادامه به س��رعت ای��ن دو نفر ب��رای اقدامات 
درمانی به بیمارستان نیکان منتقل شدند و زن جوان 
که نیمه هوشیار در اظهاراتش به مأموران گفت فردی 
ناشناس وارد پارکینگ شده و با یک کلت کمری این 

دو نفر را مورد اصابت گلوله قرار داده است.
در تحقیقات مشخص شد محل حادثه دفتر وکالت 
بوده و آقایی )منشی این دفتر( در تماس با پلیس 110، 
مأموران را در جریان گذاش��ته بود. در ادامه بررسی ها، 
مأموران موفق به کشف هشت پوکه کلت کمری از محل 
حادثه شده و به سراغ دوربین های مداربسته ساختمان 

رفتند که مشخص شد دوربین ها خراب بوده است. 
حاجیان و هدایتی ارتباطی با هم نداشتند

وکیل مدافع حس��ین هدایت��ی گفت: قتل حمید 
حاجی��ان که قبال وکال��ت هدایتی را برعهده داش��ته 

ارتباطی به موکلش ندارد.
سیامک مدیرخراسانی گفت: هدایتی می خواسته از 
حاجیان شکایت کند و این قتل ارتباطی به موکل که در 
زندان به سر می برد ندارد. حاجیان وکیل دادگستری بود 
که بنابر اعالم شهریاری سرپرست دادسرای جنایی، بر اثر 

اصابت ضربات متعدد گلوله به قتل رسیده است. 
گفتنی است که هدایتی در جلسات محاکمه خود نام 
این فرد را به زبان آورده و گفته بود: به سراغ حمید حاجیان 
که یک وکیل با نفوذ است و 50 میلیارد تومان پول بنده را 
خورده و برده است بروید. حاجیان گفته اگر اسمش را در 

تسنیم دادگاه ببرم از من شکایت می کند. 

حادثه

در برابر تخلف اغماض نمی شود
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در واکنش به فیلم 
رحمان1400 گفت: در برابر تخلفات اغماض نمی شود.

س��یدعباس صالحی توضیح داد: من جزئیات این 
ماج��را را نمی دان��م و قضاوت هم نمی کنم اما مس��یر 
حرف��ه ای بودن یعنی مقررات اک��ران را رعایت کنیم. 
مس��ئله این اس��ت که آنچه مجوز گرفته عرضه شود 
که این نوعی اعتمادس��ازی ایج��اد می کند. نباید فضا 
به  س��مت مچ گیری بع��د از اکران حرک��ت کند. ما و 
فیلمس��ازان باید به هم اعتماد داش��ته باشیم. اما اگر 

تخلفی اتفاق بیفتد اغماض نمی شود.
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ب��دون ش��ک هر  حادثه طبیعی دو درحـــاشیه
بعد دارد. بخش��ی از آن نعمت است و 
بخش دیگر آن گرفتاری و مش��کالت 
برای مردم. مثاًل در بارش های اخیر در 
بخش های مختلف کش��ور، بسیاری از 
مناطق ایران ت��ا همین چند ماه پیش 
درگیر کم آبی ب��ود اما به یکباره بارش 
نعم��ت اله��ی باعث س��یراب ش��دن 
بس��یاری از زمین های تشنه کشور شد 
اما متأس��فانه در بخش هایی از کش��ور 
و  مش��کالت  دچ��ار  م��ردم  نی��ز 

گرفتاری های ناشی از سیل شدند.
اما به نظر می رسد در اینگونه بالیا 
گرفتاری های م��ردم نیز خود دو بخش 
دارد یکی ناشی از حادثه به وجود آمده 
و دیگری از بی تدبیری برخی مسئوالن 
و ارگان های درگیر ب��ا حادثه. البته در 
س��یل اخی��ر دس��تگاه های مختلفی از 
نیروه��ای مس��لح تا نهاده��ای مردمی 
و داوطل��ب ب��ه کمک حادث��ه دیدگان 
شتافتند و بس��یاری از مشکالت مردم 
نیز توسط همین تالش ها در حال حل 
شدن است اما به نظر می رسد در برخی 
از سازمان ها گرفتاری ها آنقدر زیاد شد 
ک��ه زیرمجموعه های آنها وظایف اصلی 
خود را از یاد برده و پیش از مردم حادثه 
دیده به زندگی عادی خود بازگشته اند!

جمل��ه  از  هالل احم��ر  س��ازمان 
دس��تگاه هایی اس��ت ک��ه در حوادث 
اخیر در کشور به خاطر وظایف قانونی 
و دغدغه های انس��انی، س��عی در حل 
مشکالت مردم داشته اما ظاهراً برخی 
در این س��ازمان، دغدغه هایی دارند که 
با اهداف و اولویت های اصلی هالل احمر 

اندکی متفاوت است.

 نگاهی به بخشی از اهداف
و وظایف هالل احمر

آنط��ور که عن��وان ش��ده، اهداف 
جمعیت هالل احم��ر عبارتند از: تالش 
برای تسکین آالم بشری، تأمین احترام 
انسان ها و کوش��ش در جهت برقراری 
دوس��تی و تفاهم متقابل و صلح پایدار 
میان ملت ه��ا و همچنی��ن حمایت از 
زندگی و سالمت انسان ها بدون در نظر 

گرفتن هیچ گونه تبعیض میان آنها.
مهمتری��ن  جمل��ه  از  همچنی��ن 
وظای��ف جمعیت در س��طح کش��ور و 

خارج از کشور بدین قرار است:
1- ارائه خدمات امدادی در هنگام 
بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله 

و سیل و... در داخل و خارج از کشور.
2- ارائه کمک های اولیه در حوادث 

غیرمترقبه به وسیله ی امدادگران.
3- برنامه ری��زی و اقدام در جهت 
آمادگ��ی مقابله با حوادث و س��وانح و 
آموزش عمومی در این زمینه و تربیت 
کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز.

4- اداره امور جوانان جمعیت و توسعه 
مش��ارکت جوانان در تصمیم گیری ها و 
فعالیت ه��ای مربوط به آنه��ا و تربیت و 

آموزش جوانان مذک��ور به منظور آماده 
س��اختن آنان در انجام خدمات امدادی 

و عام المنفعه.

وقتی دغدغه ها به سرویس آرکوپال 
ختم می شود!

ای��ن وظای��ف در حال��ی برعهده 
هالل احمر ق��رار گرفته که بودجه این 
س��ازمان در س��ال 96، 130 میلیارد 
در  رقم��ی   97 س��ال  در  و  توم��ان 
حدود 147 میلیارد تومان بوده اس��ت 
همچنین در س��ال 98 این رقم با رشد 
10 برابری و با ع��ددی در حدود یک 
ه��زار و 519 میلیارد تومان در بودجه 

توسط دولت پیش بینی شده است.
تصوی��ب این بودجه ه��ا یعنی این 
س��ازمان باید تمام ت��الش و توان خود 
را برای آموزش و ارائه کمک های اولیه 
در حوادث غیرمترقبه متمرکز کند. اما 
انگار تصور برخی از مدیران این سازمان 
از 10 برابر ش��دن بودج��ه هالل احمر 
کاماًل برعکس بوده و با افزایش بودجه 
به دنبال لوازمی رفته اند که مش��خص 
نیس��ت در ش��رایط فعلی، ک��دام نیاز 
اساسی حادثه دیدگان است؟ و آیا اصاًل 
این خریدها آن هم در روزهای پس از 
بحران سیل در شهرهای مختلف کشور 
ب��رای مردم س��یل زده اس��ت یا برخی 

مدیران و مسئوالن؟
برای مثال جمعیت هالل احمر استان 
خوزس��تان به عنوان یکی از اصلی ترین 
مناط��ق درگیر با س��یل، درخواس��ت 
خرید 55 س��ت س��رویس آرکوپال 18 
پارچه گلدار داده اس��ت. جست وجو در 
وب س��ایت ها و فروش��گاه های اینترنتی 
نش��ان می دهد هر ست از این سرویس 
در حدود 700 هزار تومان اس��ت که در 
تعداد 55 دس��ت، مبلغی در حدود 38 

میلیون تومان هزینه خواهد داشت.
شاید برخی مس��ئوالن هالل احمر 
خوزس��تان اطالع الزم را نداشته باشند 
که براس��اس آمار اعالم ش��ده، در حال 
حاضر در 42 اردوگاه اسکان اضطراری 
خوزس��تان 14 هزار و 418 نفر اسکان 
دارند و براس��اس اع��الم رئیس کمیته 
امداد به لوازم سرمایشی، لوازم بهداشتی 
و خدمات روان شناسی و مشاوره بیش از 
هر چیزی نیاز دارند و به نظر نمی رسد 
این افراد چندان نگرانی برای س��رویس 

آرکوپال داشته باشند.
انتش��ار  از  پ��س  آنک��ه  جال��ب 
عکس های کودکان خوزس��تانی که در 
این مناطق ش��رایط خوبی نداش��تند 
نیروهای مردمی با کمک کمیته امداد 
#کمپین_نذر_مهربانی  عن��وان  تحت 
اع��الم کرده ان��د که با توج��ه به آب و 
هوای استان خوزستان یکی از نیازهای 
اساسی برای کودکان این مناطق پشه 
بن��د اس��ت و نیاز ب��ه خری��د 1000 
پش��ه بند وج��ود دارد. در حال حاضر 
ساده ترین پش��ه بند در بازار در حدود 
40 هزار تومان است که با یک حساب 

س��اده با 38 میلیون تومان نزدیک به 
هزار پش��ه بند )حتی اگر از بازار عادی 
خریداری شود( می توان برای کودکان 

خوزستانی خریداری کرد.
همچنی��ن جمعی��ت هالل احم��ر 
لرس��تان درخواست خرید 10 دستگاه 
چای ساز خانگی مدل 2300P پارس 
خزر و بش��قاب چینی گرد تخت ساده 
طرح گل دار صورتی چینی مقصود را 
داده است. پارچ شیشه ای هشت گوش 
جعبه مقوایی 10 عدد، لیوان آبخوری 
پنج گوش 1 بلند بلور 10 دست، ست 
چاقو میوه خوری اس��تیل 10 س��ت و 
چاپگر لیزری رنگ��ی از دیگر نیازهای 
ای��ن روزه��ای جمعی��ت هالل احم��ر 

لرستان است!
این در حالی اس��ت که براس��اس 
آمارهای رس��می، در سیل اخیر استان 
لرس��تان به 11 شهرستان، 16 شهر و 
725 روس��تا خسارت وارد آمده که در 
مجموع در این اس��تان 13 هزار واحد 
مس��کونی احداثی ش��هری و روستایی 
ک��ه دو ه��زار واحد آن ش��هری و 11 
هزار واحد آن روستایی بوده اند آسیب 
دیدند. مردم این استان نیز اگر بیشتر از 
استان خوزستان نیاز به کمک نداشته 
باشند قطعاً کمتر نیست. تا اینجا شاید 
گفته شود که شاید برخی به این گونه 
اقالم مانند لیوان و چای س��از نیز نیاز 
داش��ته باش��ند اما بدون ش��ک دیگر 
هیچ کس در مناطق س��یل زده استان 
لرس��تان نیازمند پرچم آن هم با لوگو 

سازمان هالل احمر نیست.
حاال مش��خص نیس��ت این گونه 
هزینه ه��ای میلیونی آن هم درس��ت 
در اس��تان هایی که مردمان آنها درگیر 
مشکالت سخت سیل هستند و با گرم 
ش��دن هوا این مشکالت نیز چند برابر 
خواهد ش��د چه دلیلی دارد؟ شاید این 
ابهام مطرح ش��ود که درخواس��ت های 
مذکور، صرفاً در حد اس��تعالم است و 
هنوز به مرحله خرید نرس��یده که در 
پاسخ باید گفت اوالً اگر دستگاهی نیاز 
به خرید نداش��ته باشد، قطعاً استعالم 
قیمت آن هم در تعداد مش��خص و نه 
یک ع��دد، عاقالن��ه و منطقی نخواهد 
ب��ود. ثانیاً، در ش��رایطی ک��ه مدیران 
بخش های مختلف از جمله پشتیبانی، 
درگیر امور مهمی چون رس��یدگی به 
س��یل زدگان و رف��ع نیازه��ای فوری 
آنها هس��تند، چگونه فرصت و دغدغه 
پیگی��ری چنین امور ب��دون اولویت و 

غیر مهمی را پیدا می کنند؟
بررسی ها نش��ان می دهد جمعیت 
هالل احمر لرس��تان در اقدامی عجیب، 
روز 29 فروردی��ن امس��ال درخواس��ت 
اس��تعالم خری��د 10 هزار ع��دد پرچم 
اهتزاز هالل احمر در س��ایز 70 در 120 
با جنس س��اتن را ارائه کرده. این پرچم 
با مشخصات ذکر شده، قیمتی در حدود 
15 هزار تومان در فروشگاه های اینترنتی 
دارد که اگر آن را در تعداد درخواس��تی 
هالل احمر لرس��تان یعنی 10 هزار عدد 
کنیم حدود 150 میلی��ون تومان برای 
پرچم باید پرداخت شود. البته نوع دیگری 
از پرچم نیز توس��ط هالل احمر لرستان 
اس��تعالم ش��ده که معموالً ب��رای اتاق 
جلس��ات و همایش ها به کار می رود و به 
نظر می رسد دلیل آن نیز حضور گسترده 
مسئوالن و برگزاری پر تعداد جلسات در 

مشرقنیوز مناطق مختلف باشد. 

مهدی رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

روزگاری  روزی  س نــــو که فا بودند  مردانی 
در  ت��ا  می گذش��تند  زندگی ش��ان  از 
جبهه  ها با دشمن بعثی بجنگند، روزی 
روزگاری، مردانگی در نیس��ت ش��دن، 
در شهید شدن، در دفاع از آرمان معنا 
ای��ن  در  روزگاری  روزی  می ش��د، 
س��رزمین مادرانی بودند که با هر صدا 
از ج��ا می پریدن��د و فک��ر می کردن��د 
جگرگوشه ش��ان آمده، روزی روزگاری 
مادرانی در س��رزمینم می زیستند که 
انتظ��ار را در عم��ق وجودش��ان معنا 
می کردند و دع��ا می کردند که حداقل 
از وجود معصومی که سال ها انتظارش 
را کش��یدند چند اس��تخوان برس��د!! 
این ها قصه های هر شب بچه های دهه 
ش��صت و هفتادی است که این روزها 
دوباره ج��ان گرفته اس��ت، این روزها 
حماس��ه هایی که در زمان کودکی مان 
می شنیده ایم زنده شده  و در مقابلمان 
تکرار می شوند، چه کسی باور می کند 
در دنی��ای امروز باز هم مادری باش��د 
که انتظار بکش��د، مادری باش��د که با 
اس��تخوان های فرزندش ح��رف بزند و 
برای آمدن نشانی از پسری رعنا که به 
او »داداش« می گفت س��جده شکر به 

جا آورد.
 اینها داستان هایی است که امروز 
در همین هیاهوی پیشرفت تکنولوژی 
زنده ش��ده است تا نش��ان دهد مردان 
س��رزمینم مردانگ��ی را در هر دوره و 
در ه��ر ش��رایطی خ��وب می فهمند و 
بلدند س��یمرغ ش��وند و آتش بگیرند 
ت��ا هموطنانش��ان در صل��ح و آرامش 
زندگ��ی کنند. مردان س��رزمینم هنوز 
بلدند نیست ش��وند و انتظاری نداشته 
باش��ند تا آرامش کودکان س��رزمینم 
به هم نخ��ورد و مادران بتوانند باز هم 
رشادت ها و مردانگی مردهای سرزمینم 

را در گوش کودکان زمزمه کنند.
این داس��تان ها را نوشتم تا برسم 
به پنج ش��نبه پنجم اردیبهش��ت 98، 

جای��ی که حماس��ه ای از دهه ش��صت 
دوب��اره جان گرفت، جای��ی که مادری 
به استخوان های فرزندش رسید، جایی 
که مجید قصه  به جای کل کل با بی بی 
با آن لهج��ه اصفهانی زیبا، از س��وریه 
برگشت و به یادمان آورد که در روزگار 
اختالس ها و نامردی ها که برخی دنبال 
سهم ش��ان در س��فره انقالب هستند، 
مردانی وجود دارند که سفره خانه شان 
را می بندند، متحول می ش��وند و برای 
دفاع از حریم مظلومان راهی می شوند، 
مردان��ی وجود دارند که در س��رزمین 
دیگری انس��انیت را معن��ا می کنند تا 
خدایی نکرده تیغ تیز دشمن به سمت 
کودکان س��رزمینم نچرخد، تا کودکی 
هر چند حت��ی زبانمان را نمی فهمد از 
دلهره نامردمی  ها و نگاه ناپاک نهراسد.

مجید یا به قول مادرش »داداش« 
بعد از سه سال نیست شدن، برگشت تا 
به یادمان آورد با همه نامالیماتی که از 
دنیای مادی می کشیم، هستند کسانی 
ک��ه بی تفاوت به نرخ ارز، گرانی س��که 
و طال مسیرش��ان را می یابد و عاشقانه 
به س��وی معبود می روند تا در عش��ق 
همیش��گی باش��ند، مجید قصه ما بعد 
از سه سال پیدا ش��د تا این بار در عصر 
جدید بت��وان فیلم انتظارهای مادری را 
که پس��ر رعنایش را در کیس��ه سفید 
تحوی��ل می گیرد مخابره ک��رد، مجید 
برگش��ت تا حداقل به آنهای��ی که باور 
نداشتند دهه شصت چه بر سر مادران 
مظل��وم ایران��ی آمده ثابت کند نس��ل 
مردانگی ها و مادرانه  ها تمام نشده است، 
آمد تا این بار بتوانیم با چشم مان ببینیم 
و ب��اور کنیم الزم نیس��ت مدام حرص 
قیمت پیاز، پراید و... را بخوریم و گاهی 
ه��م بای��د ببینیم و فکر کنی��م. مجید 
آمد درس��ت در لحظه های��ی که دلمان 
از مس��ئولیت ناپذیری برخی مسئوالن 
شکس��ته بود، مجید آمد ت��ا ثابت کند 

هرکس مسئولیت خودش را دارد.
او نه فرش��ته بود و نه پ��ری، نه در 
آسمان ها س��یر می کرد و نه نظامی زاده 
بود. او نه کارت پاس��داری داش��ت و نه 
شغلش ایجاب می کرد برود. مجید قصه 
ما مانند هزاران مرد س��رزمینم یک فرد 

معمولی بود که در سفره خانه اش گذران 
زندگی می کرد، مجید داستان ما یک فرد 
معمولی بود که ممکن است خطا کرده 
باش��د، ممکن اس��ت نمازش قضا شده 
باشد، شوخی های امروزی داشته باشد و 
مانند ما تیپ زده باشد و شیطونی کرده 
باشد اما مجید داستان ما توانست با همه 
خصوصیات یک فرد معمولی، در لحظه ای 
که باید انتخاب درستی داشته و مسیری 
را برگزیند که او را تا رسیدن به ملکوت 
باال ببرد، مجید معمولی داستان ما روزی 
که پای پیاده هم مس��یر اربعینی ها شد، 
توانس��ت تصمیم بگیرد اربعینی باشد و 

حسین وار زندگی کند. 
مجید داس��تان م��ا مظلومیت امام 
حس��ین)ع( و یارانش را دید، عازم دیار 
کربال ش��د و بعد از برگش��تن نتوانست 
آنچه چش��م دلش دیده بود را فراموش 
کرده و ب��ه زندگی عادی  قبل از س��فر 
بازگ��ردد. مجید داس��تان م��ا یک روز 
داوطلبانه ساکش را بست تا شاید با شمر 
زمانه بجنگند، راهی شد تا رقیه  امروزی، 
علی اصغرهای امروز گلویش��ان بریده و 
موهای نازشان کنده نشود. راهی شد تا 
دخترانی که شاید حتی نمی شناختنش 
اس��یر نامردان نش��وند. مجید راهش را 
انتخاب کرد، رفت و س��ه س��ال نیست 
شد. نیست شد تا نشان دهد هیجانی در 
کار نبوده و با تک تک سلول های بدنش 

کربالیی شدن را برگزیده است.
مجید داستان ما همین روزها آمد 
تا حماس��ه های دهه ش��صت را دوباره 
زنده کند و نش��ان ده��د در هر زمان و 
هر لحظه می توان کربالیی شد، می توان 
حسین وار زندگی کرد، می توان فداکاری 
کرد. مجید آمد تا مادرش هم در تاریخ 
س��رزمینم ثبت ش��ود، م��ادری نمونه 
ک��ه خودش فرزن��دش را راه��ی کرده 
بود. مادری که ش��اید در دوران جنگ 
صبوری مادران انقالب را دیده و تمرین 
کرده بود تا امروز بتواند از جگرگوشه اش 
دل بکند، راهی اش کند و س��ه سال از 
سمت س��وریه رایحه خوش فرزندش را 
استشمام کند تا استخوان هایش برسد 
و با اقتداری عظیم سجده شکر شهادت 

فرزند را به جا آورد.

پیامبراكرمصلیاهللعلیهوآله:
 دعا کردن را در هنگام رّقت قلب غنیمت شمرید

که رقت قلب، رحمت است.
نهجالفصاحهص226،ح373

فروغی:
»برندهباش«تغییراسپانسرمیدهد

مدیر ش��بکه س��ه س��یما از تغییر  جــم اسپانسر برنده باش خبر داد.جــام
علی فروغی پیرامون برنامه های اسپانسرمحور گفت: با 
توجه به رهنمود اخیر رهبر معظم انقالب و به تبع آن دستور 
رئیس سازمان صداوسیما در سازماندهی اسپانسر ها و تعامل 
با معاون سیما، تصمیم بر این شد تا سازوکار اسپانسری که 
پشتیبانی مالی برنامه "برنده باش" را انجام می دهد، اصالح و 

ظرفیت های جدیدی به این برنامه اضافه شود.
وی افزود: در همین راستا، با این تغییرات پیشبرنده 
از ای��ن پ��س م��ردم نقش آفرین��ی بیش��تری در برنامه 

"برنده باش" خواهند داشت.
فروغ��ی در پایان در مورد ش��بهه ش��رعی مطروحه 
اضافه کرد: همانطور که مرجع بزرگوار در جلس��ه درس 
خ��ارج فقه فرمودن��د اگر محل تامین جوایز مس��ابقه از 
محل وجه دریافتی از ش��رکت کنندگان مسابقه تفکیک 
ش��ده باشد، مش��کل ش��رعی ندارد. در همین راستا، با 
توجه به س��ابقه دیرینه س��ازمان در این گونه برنامه ها و 
بررسی های ش��رعی الزم، از همان ابتدا پیش بینی شده 
ب��ود که مح��ل تامین جوایز از براورد مصوب در ش��بکه 
باشد و نه وجه احتمالی دریافتی از شرکت کنندگان. لذا 

مفروض استفتا مصداق این برنامه نیست.

وج و فرد  مبنای اخذ عوارض از محدوده ز
مشخص نیست

دبی��ر کمیس��یون عم��ران و حمل ونقل  یتخــــت شورای شهر تهران گفت: زیر ساخت های پا
الزم برای اخذعوارض از محدوده زوج و فرد وجود ندارد.

محمدعل��ی کرونی با اش��اره ب��ه تاکید مدیران ش��هری 
بر اخ��ذ عوارض از مح��دوده زوج و فرد گفت: پاس��خ مکاتبه 
معاون��ت حمل ونق��ل درخصوص ع��وارض زوج و فرد از طرف 
کمیس��یون حمل ونقل شفاف داده شده اس��ت، این مسئله از 
س��وی مدیران حمل ونقلی ش��هر تهران از یک مس��یر اشتباه 
پیش برده ش��ده، نخس��ت نمی بایست تفس��یر مصوبه را راسا 
از ریاس��ت شورا استفس��ار می کردند بلکه استفس��اریه باید از 
طرف شهردار به شورا ارس��ال شود همچنین اگر هم اصرار به 
تعیین تکلیف موضوع دارند می بایس��ت با کمیسیون تخصصی 

مکاتبه می ش��د، لذا برداشت اینگونه است که در تمایلی هم به 
تغییر وضعیت موجود وجود ندارد و متأس��فانه اصرار بر تضییع 
حقوق شهروندان است، چراکه به فرض درست بودن برداشت 
معاونت حمل ونقل از مصوبه شورا مبنی بر اخذ عوارض از تردد 
کنن��دگان در محدوده زوج و فرد، مادامی که زیرس��اخت های 
اینکار فراهم نیست و بازه زمان خروج خودروها از این محدوده 
به علت نبود دوربین قابل شناس��ایی نمی باش��د بر چه مبنایی 

نرخ تردد را تعیین می کنند.
وی افزود: کمیسیون تخصصی شورا که در زمان تصویب مصوبه، 
عمالً بیش��ترین زمان بررس��ی را به آن تخصیص داده و در جریان 

جزئیات بوده مخالف اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد است.
کرونی تاکید کرد: تبصره م��ورد ابهام نیز در آن زمان صرفاً 
جهت ایجاد تس��هیالتی ب��رای تردد در روزه��ای مخالف پالک 
خودرو در مصوبه گنجانده ش��د تا مشابه سال های قبل با خرید 
طرح ترافیک شهروندان بتوانند قانونی در سطح شهر تردد کنند و 

مهر البته در غیر این صورت از سوی پلیس جریمه شوند. 

ت اول
نوب آگهى فراخوان ارزيابى كيفى

شماره مجوز 1398,446
شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به انجام ارزيابى كيفى جهت خريد/ تامين كاالى موردنياز خود از طريق مناقصه عمومى دومرحله اى اقدام نمايد. بدينوسيله 

از شركت هايى كه سابقه و توانايى ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابى كيفى دعوت بعمل مى آيد.
FLS-9740306-FL/SZ :1ـ شماره مناقصه

2ـ موضوع مناقصه: چراغ قوه ضدانفجار.
3ـ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى 5 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم.

4ـ آخرين مهلت ارائه پيشنهادات متقاضيان 14 روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى مى باشد.
5ـ توانايى ارائه ضمانتنامه بانكى شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 226/380/000 ريال با اعتبار 3 ماهه و قابل تمديد براى يك دوره مشابه در صورت كسب حداقل 

امتياز قابل قبول/ يا واريز نقدى مبلغ مذكور.
6ـ متقاضيان مى توانند مدارك ارزيابى كيفى را در روز آگهى نوبت اول از سايت اينترنتى اين شركت به نشانى WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهيه نمايند.

7ـ متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره 23942657ـ021 تماس حاصل نمايند.
8ـ محل ارسال پيشنهادات: تهران، خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مسجد بالل، نرسيده به تقاطع مدرس، خيابان خاكزاد، پالك12، طبقه 9، اتاق 16ـ9، كميسيون مناقصات.

9ـ مناقصه گرانى كه از ابتداى ســال 1396 در مناقصات مشــابه (در حدود مناقصه حاضر) توســط شــركت نفت فالت قاره ايران ارزيابى و حداقل امتياز الزم را كسب 
نموده اند، نيازى به ارائه مجدد مدارك نداشته و صرف تكميل جداول ارزيابى و اعالم آمادگى كتبى آنها در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت مى كند.

تكميل جداول ارزيابى الزامى مى باشد. عدم تكميل جداول منجر به رد كيفى پيشنهاددهندگان مى گردد.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران 

(سهامى خاص)

آگهى فراخوان مناقصه عمومى شماره: 98-3-16 

روابط عمومى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

دوم
ت 
نوب

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالى مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزارى مناقصه ى عمومى دو مرحله اى از تولید کنندگان تامین نماید.

مراجعه  با  فراخوان  آگهى  درج  تاریخ  از  روز   14 مدت  ظرف  بایست  مى  باشد  مى  درخواست  مورد  کاالى  شرح  با  مرتبط  آنها  فعالیت  که  اى  کننده  تولید  هاى  شرکت  کلیه  لذا 
و  مدارك  همراه  به  ان  ارسال  و  جنوب»  نفتخیز  مناطق  ملى  شرکت  استانداردهاى  با  مطابق  کاال  ارائه  نامه  تعهد  «فرم  تکمیل  و  استخراج  به  نسبت   ، الذکر  ذیل  اینترنتى  سایت  به 
نمایند. اقدام  فراخوان  در  مندرج  پستى  آدرس  به  متوسط)  معامالت  نصاب  برابر  بیست  از  کمتر  معامالت  (براى  کیفى  ارزیابى  جدول  در  مندرج  موارد  با  منطبق  الزم  مستندات 

 WWW.NISOC.IR -فرم پرسش نامه ارزیابى – مدیریت تدارکات و امور کاال – مزایده و مناقصه
کسب حداقل نمره 60 در ارزیابى کیفى جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامى است. 

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -/467/141/453 ریال مى باشد.
آدرس پستى: اهواز ، کوى فدائیان اسالم (نیوساید) ، خیابان شهریور ، مجتمع تدارکات و امور کاال ، اداره تدارکات خرید کاالى داخلى ، واحد خریدهاى عمومى ، ساختمان 111 ، اتاق 9

کدپستى 54579-61138 تلفن: 061-341-24673
درگاه هاى اینترنتى مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنى و مقادیر کاال:

               WWW.SHANA.IR             WWW.NISOC.IR          WWW.IETS.MPORG.IR
شماره:1398,470
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مردملرستانگرفتارسیل
وهاللاحمربهدنبالخرید»10هزارپرچم«

 سفارش سرویس آرکوپال
به جای پشه بند برای کودکان!

فتوای رهبر انقالب درباره احکام شرعی 
مسابقات و دریافت پول اعالم شد

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای 
معظم له در پاسخ به مخاطبی که پرسیده است: »اگر 
برای برگزاری یک دوره مسابقه، از شرکت کنندگان 
قرار  و  شود  دریافت  ثبت نام(  یا  شرکت  )حق  پول 
به  جوایزی  دریافت ها  همان  محل  از  که  باشد 
اینکه  به  توجه  با  شود،  داده  برتر  شرکت کنندگان 
جایزه  آن  آوردن  دست  به  شرکت کنندگان  هدف 
یعنی  خیر؟  یا  دارد  ایراد  رویه شرعاً  این  آیا  است، 
فرموده اند  کرد؟«  خواهد  پیدا  شرط بندی  مصداق 
بگیرند  چیزی  بازنده  از  که  نباشد  صورتی  به  »اگر 
که به برنده بدهند، مانعی ندارد واال صورت شرعی 

ندارد و همان شرط بندی است.«
 ۴ انقالب  معظم  رهبر  گزارش  این  بر   بنا 
دیدار  در  کارگر  و  کار  هفته  آغاز  در  اردیبهشت 
هزاران نفر از کارگران در بخشی از سخنان خودشان 
هم  »بخت آزمایی«  به  شبیه  روش هایی  موضوع  به 
ملت  »توانایی های  کردند:  تأکید  و  کردند  اشاره 
را  ایران و جوانان پرتالش و خوش استعداد میهن 
بسیار فراتر از وضع فعلی است. باید فرهنگ کار و 
تولید و تالش را ترویج دهیم و روحیه انتظار برای 
ثروت بادآورده را از بین ببریم و روش هایی شبیه 
مختلف  که دستگاه های  نکنیم  ترویج  را  بخت آزمایی 

از جمله صداوسیما باید متوجه این معنا باشند.«

نمای نزدیک

حماسه هایی که تکرار می شود

ح »نذر کتاب« برای مناطق سیل زده اجرای طر
غرفه »نذر کتاب« با هدف جمع آوری کتاب برای مناطق 
س��یل زده، با ش��عار »همه با هم؛ کتابخانه های مناطق س��یل 
زده را ازنوبس��ازیم« تا 14 اردیبهشت در دهمین فرهنگسرای 

کتاب در نمایشگاه کتاب حضور دارد.
مرضیه خسروی بروجنی مدیر فرهنگی هنری منطقه 13 
و رئیس فرهنگس��رای امید گفت: فرهنگس��رای امید به رسم 
هرس��اله نیز با طرح ویژه »نذر کتاب« در فرهنگسرای کتاب 
حض��ور دارد. اما با توجه به اتفاقات و حوادث س��یل اخیر که 

در مناطق مختلف کش��ور رخ داده اس��ت، طرح »نذر کتاب« 
گسترده تر و با رویکرد مناطق سیل زده اجرا می شود.

وی اف��زود: در ط��ول زمان برگزاری نمایش��گاه، کتاب های 
اهدایی از طرف ش��هروندان، ناشران، عالقه مندان حوزه کتاب و 
کتابخوانی توس��ط غرفه نذر کتاب جمع آوری می شود و بعد از 
پایان نمایشگاه کتاب ها بسته بندی و به مناطق سیل زده ارسال 
می شود. امسال با حضور در غرفه »نذر کتاب« با شعار »همه با 
هم؛ کتابخانه های مناطق سیل زده را از نو بسازیم« قصد داریم با 
مشارکت مردمی و ناشران عالقه مند به این امر نیک کتابخانه های 

مناطق سیل زده را با کتب اهدایی راه اندازی کنیم.


