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واکنش کدخدایی به موضوع گرفتن 
آپارتمان در قبال انصراف از استیضاح

صفحه 7

 ظرفیت تولید ۱۰هزار یخچال و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۳۰۰نفر
معاون س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گفت: لرس��تان، اس��تان هدف برای 

محرومیت زدایی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( است،
آیی��ن احیا کارخانه یخچال س��ازی ب��وژان خرم آب��اد و تحقق 
تفاهم نامه س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( برای سفارش 
ساخت ۱۰ هزار دستگاه یخچال در راستای تامین لوازم خانگی 
و اش��تغال زایی آس��یب دیدگان س��یل استان لرس��تان امروز با 
حضور عارف نوروزی؛ معاون س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره(، موسی خادمی؛ اس��تاندار لرستان، سیدامیرحسین مدنی؛ 
مدیرعامل بنیاد اجتماعی احسان و مردم و مسئولین استانی در 
این کارخانه برگزار شد. نوروزی با اشاره به خدمت رسانی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در اس��تانهای س��یل زده کشور 
اظهار کرد: در نخستین سفر ریاست ستاد به استان پس از وقوع 
سیل در لرستان، چندین مسئولیت توسط ایشان پذیرفته شد. 

وی افزود: اهدای ۱۰ هزار بس��ته لوازم خانگی و توزیع یک هزار راس دام سبک و 
انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مس��کن برای بازسازی و ساخت خانه های سیل زدگان از 
جمله این مس��ئولیت ها بود. معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با اشاره 
به پوشش بیمه ای سیل زدگان توسط بیمه برکت گفت: ۱۰۰ هزار واحد در لرستان 
تحت پوشش بیمه برکت قرار گرفت. نوروزی با مهم خواندن بحث اشتغال تصریح 
کرد: متاس��فانه بحث بیکاری در لرستان جدی است؛ پس از سیل اخیر قراردادی 
ب��رای تزریق ۱۲ میلی��ارد و ۷۰۰ میلیون تومان به کارخانه یخچال س��ازی بوژان 
منعقد کردیم تا از این محصوالت در بسته های لوازم خانگی ارسالی به سیل زدگان 
استفاده کنیم. وی با بیان اینکه از این یخچال ها در جهیزیه ارسالی برای زوج های 
جوان مناطق محروم اس��تفاده می شود، ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۵ هزار بسته 
لوازم خانگی بین سیل زدگان توزیع شده است و یک هزار راس دام سبک نیز طی 

سه روز آینده توزیع خواهد شد.
معاون س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با تاکید بر اینکه لرس��تان، اس��تان 
هدف برای محرومیت زدایی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( است، افزود: 
در کارخانه بوژان با تکیه بر تولید داخل، محصولی ارزان قیمت با کیفیتی مناسب 
عرضه می ش��ود. نوروزی با تش��کر از نیروهای جهادی و مس��ئولین اس��تانی برای 
خدمت رسانی به سیل زدگان، در پایان خاطرنشان کرد: تبعات و آسیب های سیل، 
با س��رعت و دقت از بین خواهد رفت. در انتهای این مراس��م حواله های بسته های 
لوازم خانگی و دام س��بک به برخی خانواده های س��یل زده اهدا ش��د. بازگشت به 

چرخه تولید با اعتماد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(
کاظمی؛ مدیرعامل کارخانه یخچال س��ازی بوژان در این مراسم گفت: سال ۹۸ با 
اعتماد س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، توانستیم با یک 
حرک��ت جه��ادی و همت کارکنان مجموعه ظ��رف ۴۲ روز به 

چرخه تولید برگردیم.
وی با اش��اره به مش��کالت ای��ن کارخان��ه در س��الهای اخیر 
گفت: خط تولید این کارخانه از س��ال ۹۲ دچار رکود ش��د اما 
توانستیم، ساختار اساس��ی مجموعه را حفظ کنیم. مدیرعامل 
کارخانه یخچال س��ازی بوژان با بی��ان اینکه ۱۳۷ نیروی جوان 
و تحصیلک��رده را در این کارخانه ج��ذب کردیم، تصریح کرد: 
امیدواریم ش��یفت دوم در این کارخانه راه اندازی شود تا ۱۳۷ 
جوان دیگر صاحب اش��تغال ش��وند. کاظمی ع��دم نقدینگی و 
س��رمایه در گردش را مش��کل صنعت کش��ور دانست و یادآور 
شد: باید به دنبال جذب سرمایه از نهادهای خدمت گذار باشیم؛ 
امیدواریم س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام )ره( چراغ امی��د در این کارخانه را 

روشن نگه دارد؛ ما نیز به تمامی تعهداتمان نسبت به ستاد عمل می کنیم.
استفاده از تولیدات داخلی برای احیای مجموعه های خرد

در ادامه این مراس��م سیدامیرحس��ین مدنی؛ مدیرعامل بنیاد اجتماعی احس��ان 
افزود: حتما از تولیدات داخلی اس��تفاده می کنیم تا مجموعه های خرد احیا شوند. 
وی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار بسته لوازم التحریر را برای لرستان در نظر گرفته ایم و 
از ابتدای ش��هریورماه این بسته ها توزیع می شود، خاطرنشان کرد: تمامی تاکیدات 

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( بر خرید کاالی ایرانی است.
احیای کارخانه بوژان، فرصتی نهفته در سیل

خادمی؛ اس��تاندار لرستان در این مراسم با تش��کر از زحمات ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( در خدمت رس��انی به س��یل زدگان استان لرستان گفت: آنچه که 
ام��روز در آیین احیا کارخانه یخچال س��ازی بوژان خرم آب��اد اتفاق می افتد، چهره 
دیگری از سیل است؛ در دل این سیل تهدیدآفرین، فرصت هایی نهفته بود و یکی 

از این فرصت ها، احیای این کارخانه است.
وی با اشاره به توزیع یک هزار راس دام سبک توسط ستاد در لرستان تاکید کرد: 
از نخس��تین مس��ئوالنی که پس از سیل وارد استان ش��د، آقای مخبر بود؛ ایشان 
از همان ابتدا قول ارس��ال ۱۰ هزار بس��ته لوازم خانگی به لرستان را داد. استاندار 
لرس��تان در پایان یادآور شد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( با نیت خالص 

به وعده هایش عمل کرده است.

بازگشت 
تحریم های 

سازمان ملل علیه 
ایران صفر است

التماس های  
ولیعهد سعودی 
برای فرار از یمن

متأس��فانه کارکرد برخی از رؤس��ای جمهور در 
کشور باعث بروز گرفتاری ها و مشکالت در امور 
کش��ور داری ش��ده اس��ت که این موضوع جای 
نقد و بررسی بیش��تری را می طلبد، چرایی این 
رون��د به نوع برگ��زاری انتخاب��ات، از زمان ثبت 
نام تا تایی��د صالحیت ها یا بهت��ر بگوییم احراز 
صالحیت ها و س��پس برگ��زاری انتخابات و رأی 
مردم باز می گ��ردد. در این میان چند مؤلفه در 
انتخاب فردی در جایگاه ریاست جمهوری دخیل 
اس��ت که در این مبحث نیز باید دقت و نظارت 
اعمال ش��ود تا از می��ان اف��راد تایید صالحیت 
ش��ده فرد اصلح برگزیده شود. زمانی که محمود 
احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۳۸۴ پیروز ش��د، طیف سیاسی اصالح طلب از 
این پیروزی، هم برآش��فته شد و هم شگفت زده 
چرا که هیچگاه تص��ور نمی کرد فردی همچون 
احمدی نژاد مقابل مرحوم  هاش��می رفسنجانی 
پیروز ش��ود. بدون در نظر گرفت��ن کارکردها و 
عملکردهای دول��ت پیش از دولت احمدی نژاد، 
یعن��ی دولت اصالحات با ریاس��ت آقای خاتمی 
نمی توان به چرایی اقبال مردم به فردی همچون 
آقای احمدی نژاد پاس��خ داد. فضای سیاس��ی و 
اقتصادی آن دوران بی تأثیر در انتخاب فردی که 
مقابل آن قرار دارد، نیس��ت و اگر چنین فضایی 
باز هم تکرار ش��ود، بار دیگر شاهد خواهیم بود 
ک��ه اتفاق مش��ابهی خواهد افتاد. بحث بر س��ر 
چگونگی عملکرد دو دور ریاست جمهوری آقای 
احمدی نژاد نیس��ت بلکه نوع انتخابی است که 
مردم داش��تند و اعتقاد اصالح طلبان نیز بر این 
اس��ت که مردم در انتخاب خود اش��تباه بزرگی 
را مرتکب ش��دند که آسیب های زیادی به کشور 

رساند.

کارشناسان بازار مشکالت صنعت 
لوازم خانگی راتشریح کردند؛

شکست ائتالف آمریکایی- 
عربستانی آشکارتر شد 
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پشت پرده مافیای 
واردات لوازم خانگی  

آیا مردم مقصرند؟
صفحه 3

مدعیان آزادی بیان و محاکمه رکن اساسی دموکراسی؟!
اصالحات ناامید از تدبیر و امید برای مردم خط و نشان می کشد؛

کارشناس مسائل سیاست خارجی:

2

تجدید آگهى مناقصه  عمومــــی 
( یک مرحله اى )

دبیر خانه کمیسیون مناقصات جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد

دوم
ت 
نوب

سازمان جهاد کشاورزى کهگیلویه وبویراحمد

( واگذارى امور حمل ونقل وماموریت هاى درون شهرى وبیرون شهرى کارکنان وشهرستانهاى تابعه)
مناقصه گزار : سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید 
موضوع مناقصه: عبارتست از اجاره 20 دستگاه خودروي سواري پژوپارس ، پژو405، سمند وال نود 

که همه خودروها مى بایست مدل 94 به باال و با راننده باشد. 
تبصره:

1- تعداد چهارده دستگاه خودرو سوارى پژوپارس ، پژو405، سمند وال 90 جهت جهادکشاورزى 
استان

2- تعداد دو دستگاه خودرو سوارى پژوپارس ، پژو405، سمند وال 90 جهت مدیریت جهاد کشاورزى 
شهرستان بویراحمد

3- تعداد دو دستگاه خودرو سوارى پژوپارس ، پژو405، سمند وال90 جهت مدیریت جهاد کشاورزى 
شهرستان کهگیلویه

4- تعداد دو دستگاه خودرو سوارى پژوپارس ، پژو405، سمند وال 90 جهت مدیریت جهاد کشاورزى 
شهرستان گچساران

-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایى 
www.setadiran.ir پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس
نجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور ودریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
ــ مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ98/4/17لغایت98/4/24  

ــ محل  دریافت  اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.ir 

وجه  در  معتبر  بانکى  نامه  ضمانت  صورت  به  ریال   432000000 مناقصه   در  شرکت  تضمین  مبلغ 
سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد

ــ مهلت تحویل پاکات از تاریخ98/4/25تاآخر وقت ادارى98/5/5 در سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد)   

ــ تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه  روز  یکشنبه مورخه 98/5/6  راس ساعت9صبح در محل سالن 
جلسات ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزى استان مى باشد.   

باشد.                                                                                                                                             مى  مجاز  پیشنهاددهندگان  ردیاقبول  در  کشاورزى  جهاد  سازمان  ــ 
 از نمایندگان شرکتهاوپیمانکاران در روز بازگشائى مناقصه دعوت به عمل مى آید  .

ــ هزینه دو نوبت آگهى مناقصه و تجدیدآگهى  در روزنامه، به عهده برنده مناقصه مى باشد . 
        تلفن تماس (09171412034 مطهرى زاده)           

  تاریخ انتشار در روزنامه  مرحله اول 98/4/22 ومرحله دوم 98/4/23

آگهى مناقصه
(عمومى)   (1398/2223)

1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2- موضوع مناقصه: اصالح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانى فریمان

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى 

د- مدت پیمان: 365 روز تقویمى
4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخى که براى تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه مى بایست معتبر باشد.

5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 469/650/000 ریال مى باشد که مى بایست بر اساس یکى از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتى به شماره 
123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 تهیه گردد.

6- متقاضیان مى توانند از تاریخ 98/04/22 الى 98/04/26 ضمن واریز مبلغ 650/000 ریال به شماره   بانک ملى شعبه سجاد بنام شرکت 
گاز استان خراسان رضوى جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانى مشهد- بلوار خیام- نبش تقاطع ارشاد- شرکت گاز استان خراسان رضوى- طبقه دوم- اتاق 212 مراجعه 

و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
7-آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه: ساعت 9:00 صبح مورخ 98/05/06

با همراه داشتن  باز و خوانده مى شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها  8-پیشنهادهاى واصله در ساعت 11:00 مورخ 98/05/06 در کمیسیون مربوطه 
معرفینامه ممهور به مهر شرکت در جلسه افتتاح پاکات آزاد است. 

شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى، در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتربا تلفن 37072207-051 تماس بگیرید.
تاریخ چاپ نوبت اول: 98/04/22            تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/04/23

احیای کارخانه یخچال سازی در لرستان توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(

جلیقه سیاه ها و زردها 
علیه خودکامگی ماکرون

میالد باسعادت حضرت امام رضا علیه السالم مبارک باد
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