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   شنبه  12 مرداد1398  شماره 5086 

امامجواد)علیهالسالم(:
هر كه پيش از آزمودن ، به كسی اطمينان كند ، خود را در 

معرض هالكت و فرجامی رنج آور قرار داده است. 
بحاراألنوار،ج78
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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

تبریزساری اصفهانقم مشهد تهران 
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ازدواج اميرالمؤمنين امام علي)ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( )2 ق(   برگزاري انتخابات مجلس خبرگان قانون اساس��ي )1358 ش(   تأس��يس ش��وراي هماهنگي تبليغات اس��المي )1359 ش(  تنفيذ حکم دوره اول رياس��ت جمهوري هاش��مي امروز در تاریخ
رفس��نجاني توس��ط رهبر انقالب )1368 ش(   تولد ابن ابي  الحديد  دانش��مند و مورخ بزرگ مس��لمان )586 ق(   روز استقالل كشور افريقايي نيجر  از استعمار فرانسه )1960م(  درگذشت استاد جواد بديع  زاده موسيقي  دان معاصر )1358 ش(

شرکت ملى گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان شمالى (سهامى خاصل)

1ـ موضوع مناقصه: انجام خدمات نگهبانى از تأسیسات و ابنیه شرکت گاز استان به مدت یک سال
2ـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز خراسان شمالی به آدرس بجنورد- خیابان طالقانی شرقی- نبش خیابان دهخدا- کد پستی 94156-75949
3ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و مهلت ارائه مدارك: از پیمانکاران واجد شرایط (داراى گواهینامه تأیید صالحیت از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی (فعالیت 
نگهبانی) و تأیید صالحیت شده توسط سازمان حراست وزارت نفت، توانایی مالی، سابقه کارى مرتبط) دعوت به عمل می آید ضمن اعالم آمادگی کتبی، جهت 
اینترنتى  آدرس  به  مناقصات  اطالع رسانى  ملی  پایگاه  در  مندرج  کیفی  ارزیابی  براساس جداول  مدارك خواسته شده  کلیه  به همراه  پرونده  تشکیل/تکمیل 
http://iets.mporg.ir  و سایت شرکت گاز خراسان شمالی به آدرس اینترنتى www.nigc-nkgc.ir حداکثر تا تاریخ 1398/06/02 به دفتر امور قراردادها 
مراجعه و یا از طریق پست پیشتاز مدارك خود را ارسال نمایند. الزم به توضیح اینکه شرکت هاى داراى هیأت مدیره/سهامدار مؤثر مشترك مجاز به ارائه 

پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.
4- نوع و میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق با بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتی به مبلغ: ـــ/1/500/000/000 ریال (یک میلیارد 

و پانصد میلیون ریال) می باشد. ضمنًا میزان نهایى تضمین براساس برآورد قطعى در اسناد مناقصه قید مى گردد. 
5- مبلغ برآورد اولیه: ـــ/30/000/000/000 ریال (سى میلیارد ریال) مى باشد. ضمنًا برآورد قطعى در اسناد مناقصه قید مى گردد.

6- نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه در تاریخ 1398/06/10 به مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده باشند تحویل می گردد.
شماره مرکز تلفن: کد شهري (058)  32403333-9

تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاکس امور قراردادها: 32403342
کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: 3210018

شناسه آگهى : 550554

سردار كمالی با اش��اره به وضعيت امريه گرفتن دستگاه های 
دولتی از س��ربازان متاه��ل گفت كه س��ربازان متأهل برای 
گرفت��ن امريه در اولويت قرار دارن��د و اين موضوع به تمامی 

دس��تگاه های دولتی هم ابالغ ش��ده اس��ت.
س��ربازان بخش��ی از بدنه ی اصلی نيروهای مس��لح نظامی و 
انتظامی هس��تند كه ب��رای ايجاد و حفظ امنيت در كش��ور 
و نظ��م اجتماعی مدت��ی را در اختيار نيروهای مس��لح قرار 
می گيرند. اين امر در تمامی كش��ورهای مختلف با اهداف و 
عبارتهای متفاوتی از قبيل خدمت ضرورت، سرباز حرفه ای، 

س��رباز داوطلبی مطرح بوده و اجرا می ش��ود.
افرادی كه مشمول خدمت سربازی شده اند و متاهل هستند 
ترس بسياری از خدمت سربازی دارند زيرا كسانی كه متاهل 
هستند نسبت به كسانی كه مشمول خدمت سربازی هستند 
و متاهل نيس��تند ش��رايط و نحوه گذران��دن دوران خدمت 

سربازيش��ان متفاوت اس��ت.
همي��ن نگرانی ها و س��واالت مختل��ف برای ش��رايط دوران 
خدمت س��ربازان متاهل سبب شد تا به اين موضوع بپردازيم 
و جنبه های مختلف شرايط سربازی و تسهيالتی كه ستادكل 
نيروهای مس��لح برای س��ربازان در نظر گرفته اند را بررسی 
كنيم. س��ردار موس��ی كمالی رئيس اداره س��رمايه انس��انی 
س��رباز ستاد كل نيروهای مسلح در تش��ريح شرايط ويژه ای 
كه برای س��ربازان متاهل در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اظهار 
كرد: س��ربازان متأهل چه افرادی كه قبل از سربازی متاهل 
ش��ده اند و چه افرادی كه حين خدمت ازدواج می كنند بايد 
در شهر محل س��کونت همسرش��ان به كارگيری شوند. وی 
افزود: سربازان متأهل مانند پايورها )رسمی ها( از سالی 30 
روز مرخص��ی يعنی ماهی 2.5 روز برخوردار هس��تند.رئيس 
اداره سرمايه انسانی سرباز ستاد كل نيروهای مسلح سربازان 
متأهل حداقل هفته ای س��ه روز بعد از س��اعات اداری بايد 

مرخص ش��وند و اين جز مرخصی شان حس��اب نمی ش��ود.

كمالی با اشاره به ش��رايط كسرخدمت برای سربازان متاهل 
گفت: س��ربازان متأهل به ازای هر فرزند تا س��ه ماه كسری 
برخوردار می ش��وند. وی ادامه داد: افرادی كه غايب هستند 
اگر تا 30/02/95 غيب كرده باش��ند و االن خودشان را برای 
س��ربازی معرفی كنند می توانند از اين كسری )سه ماه برای 

هر فرزند( برخوردار ش��وند.
رئيس اداره سرمايه انس��انی سرباز ستاد كل نيروهای مسلح 
تصريح كرد: بعضاً ما داريم كسی كه 4-5 فرزند دارد و برای 
س��ربازی خودش را معرفی می كند و 15 ماه كسری خدمت 

م��ی خ��ورد.
كمال��ی تاكيد ك��رد: باز اين نکته را تأكي��د می كنم كه اين 
نوع كس��ر خدمت شامل غايبينی می شود كه تا 30/02/95 
غيبت كرده باشند، اگر كسی بعد از اين تاريخ غيبت كرده و 
يا در آينده غيبت كند و بعد صاحب فرزند ش��ود، كسری به 

آن تعل��ق نم��ی گي��رد.
وی با اشاره به تعلق گرفتن و يا عدم تعلق پرداخت حق عائله 
مندی به س��ربازان گفت: كاركنان وظيفه مثل كاركنان پايور 
و يا همان رسمی دارای حق عائله مندی همسر و حق فرزند 
هس��تند و تمام��ی اين حقوق به آنها تعل��ق می گيرد. رئيس 
اداره سرمايه انسانی سرباز ستاد كل نيروهای مسلح يادآورد 
ش��د: اولويت در اعزام به دوره های آموزشی مهارت آموزی با 
سربازان متاهل است، سربازان متأهل برای اين دوره ها دارای 

اولويت اعزام هس��تند.
كمالی با اش��اره به وضعيت امريه گرفتن دستگاه های دولتی 
از س��ربازان متاهل گفت: سربازان متأهل برای گرفتن امريه 
در اولوي��ت قرار دارند و اين موضوع به تمامی دس��تگاه های 
دولتی هم ابالغ ش��ده است.وی با اشاره به هديه ای كه برای 
ازدواج و يا صاحب فرزند ش��دن برای سربازان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت، گفت: اگر س��ربازان حين خدمت ازدواج كنند 
و ي��ا صاحب فرزند ش��وند ب��ه ميزان نصف هدي��ه ای كه به 

س��ربازان كادر يا پايور داده می ش��ود، به آن س��ربازان هم 
داده می ش��ود.

اگر س��ربازان حين خدمت ازدواج كنن��د و يا صاحب فرزند 
ش��وند به ميزان نصف هديه ای كه به س��ربازان كادر يا پايور 
داده می ش��ود، به آن سربازان هم داده می شود رئيس اداره 
سرمايه انسانی سرباز س��تاد كل نيروهای مسلح خاطرنشان 
كرد: س��ربازان متأهل اگ��ر در حين خدم��ت صاحب فرزند 
ش��وند به آنها دو هفته مرخصی تش��ويقی تعلق می گيرد كه 

می توانند از آن اس��تفاده می كنند.
كمالی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اينکه اگر سربازی مراسم 
عروس��ی اش در دوران سربازی اش باش��د، آيا به او مرخصی 
جداگان��ه داده می ش��ود يا خير؟ گفت: اي��ن موضوع، قانون 
خاص��ی ندارد ول��ی به فرمانده��ان اختيارداده ش��ده كه به 
س��ربازان مرخصی تش��ويقی بدهند و معموال فرماندها برای 

انجام اين امر مس��اعدت دارند.
وی درب��اره اينکه آي��ا تفاوتی بين حقوق س��ربازان متاهل و 
مجرد اس��ت، گفت: حقوق پايه س��ربازها تقريب��ا با همديگر 
برابر است، البته پايه حقوق ها بر اساس مناطقی كه سربازان 

خدمت می كنند اس��ت. 
رئيس اداره سرمايه انس��انی سرباز ستاد كل نيروهای مسلح 
تصريح كرد: س��ربازان مناط��ق عادی 20 درصد، س��ربازان 
مناطق مح��روم و بد آب و هوا 35 درصد، س��ربازان مناطق 
عملياتی بين 42 تا 50 درصد اس��ت و سربازان متاهل تحت 
پوش��ش كميته ام��داد 100 درص��د از آن 60 تا 90 درصد 
حداقل حقوق را می گيرند. كمالی خاطرنش��ان كرد: س��رباز 
متاهل به دلي��ل اينکه هم حق عائله مندی و هم حق فرزند 
می گيرد در نهايت حقوقش نس��بت به س��رباز مجرد بيشتر 
می ش��ود. وی يادآور شد: سرباز متأهل تحت پوشش كميته 
ام��داد 100 درصد از 60 تا 90 درصد حداقل حقوق پايوران 

مهر رس��می را می گيرد. 

رئي��س س��ازمان 
ح��ج و زي��ارت با 
وزي��ر حج و عمره 
و  ديدار  عربستان 
و درب��اره وضعيت 
ش��هدای  حقوقی 
و  مس��جدالحرام 
من��ا گف��ت و گو 

كرد. 
علی رضا رشيديان 
در ديدار با محمد 
صال��ح ب��ن طاهر 
بنتن با اش��اره به 

كه  خوبی  همکاری 
در بح��ث صدور ويزای زائران ايران��ی صورت گرفت، گفت : 
ه��م اكنون كار صدور ويزا به ص��ورت الکترونيکی تقريبا به 

انجام رسيده و مشکل خاصی در اين زمينه وجود ندارد.
وی در اي��ن دي��دار عن��وان كرد: ب��ا تغيير رئيس موسس��ه 
مطوفي��ن زائران ايرانی و ق��رار گرفتن رئيس جديد در صدر 
اين مجموعه در حوزه خدمات اين موسس��ه به زائران ايران 
تحوالت مثبتی رخ داده اس��ت كه اميد است روند رو بهبود 
همچن��ان هم ادامه ياب��د.وی عنوان كرد: ب��ا حضور رئيس 
جديد در موسس��ه مطوفين زائران ايرانی رفع كاس��تی های 
قبل��ی هم در دس��تور كار قرار گرفت و بخ��ش عمده آنها تا 
كنون مرتفع ش��ده اس��ت چنانکه اجرای زيرگذر در منطقه 
منا و مس��ير ترددی زائران به جمرات از جمله اين اقدامات 
بود و در حوزه چادرهای نصب شده در عرفات هم اصالحات 

خوبی صورت گرفت.
وی ادامه داد: برآوردها نش��ان می دهد خدمات در صحرای 
عرف��ات و من��ا به ويژه ب��ا تجهيز چادرها به سيس��تم های 
سرمايشی مناسب، نسبت به سال قبل بهبود و ارتقا مناسبی 

داشته است.

ب��ه گفته وی، امس��ال 
تحوي��ل چادرها هم به 
جمه��وری اس��المی و 
مجموعه ه��ا و كاروانها 
به س��ال قبل  نس��بت 
زودتر انجام شد وپيش 
بينی می شود خدمات 
نس��بت به پارس��ال از 
كيفی  و  كم��ی  رش��د 

خوبی برخوردار باشد.
ادام��ه  در  رش��يديان 
خواس��تار اقدام موثری 
وزي��ر ح��ج  از س��وی 
ب��ه  نس��بت  عربس��تان 
پيگيری حقوقی ش��هدای مس��جدالحرام و منا ش��د. وی در 
بخش ديگری از س��خنان خود با اشاره به موضوع حج عمره 
گفت: برای اين منظور از جمله شروط ما حفظ عزت، كرامت 

و امنيت زائران و عمره گذاران ايرانی است.
وی عن��وان كرد: مقدمه اين امر راه اندازی كنس��ولگری و يا 

ايجاد دفتر حافظ منافع ايرانيان در عربستان است.
رشيديان همچنين در ادامه با بيان اينکه در بحث حج تمتع 
نيز هم اكنون كار انتقال زائران به عربس��تان توسط شركت 
هواپيمايی جمهوری اس��المی در دس��ت انجام است، است 
گف��ت  عمليات انتقال زائ��ران تقريبا به روزهای پايانی خود 
رس��يده اس��ت وطی چند روز آينده به انجام می رسد. وی 
تصريح كرد: ام��ا برای جلوگيری از افزاي��ش بيش از اندازه 
زم��ان اقامت زائران بعد از انجام مناس��ك، نياز اس��ت، چند 
هواپيمای ديگر كه در ليزينگ هواپيمايی جمهوری اسالمی 
است به مجموعه خدمات دهی كنونی برای بازگشت زائران 
به ايران بپيوندد. رش��يديان همچنين نسبت به بروز برخی 
ناهماهنگ��ی ها در مباحث فرودگاه��ی و گمركی هم گاليه 

 ايسنا كرد.

جزئیات حقوق و مزایای سربازان متاهل
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد

پیگیری حقوقی شهدای مسجدالحرام و منا
در دیدار رئیس سازمان حج و زیارت با وزیر حج عربستان مطرح شد


