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گـــزارش

دبير كميته امداد و نجات ســتاد اربعين حسينی ضمن 
تشــريح تمهيدات اين كميتــه در راهپيمايی اربعين از 
اســتقرار 35 پايگاه امدادونجات در عراق و ارسال 300 
قلم داروی مورد نياز زائران ايرانی به اين كشور خبر داد.
 سيد علی مرعشــی در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه 
كميته امداد و نجات امســال 35 پايگاه خدمت رسانی 
در عراق داير كرده اســت، گفت: ايــن كميته عالوه بر 
پايگاه های خدمت رســانی، سه بيمارستان صحرايی نيز 
داير كرده و در چند بيمارســتان در شــهرهای نجف و 
كربال با همکاری دولت عراق به زائران اربعين حســينی 
خدمات ارائه می كند. همچنين 50 دســتگاه آمبوالنس، 
شش دستگاه اتوبوس آمبوالنس و شش دستگاه خودرو 
فرماندهی و امداد و نجات نيز به عراق اعزام شده  است.

وی با بيان اينکه در ماموريت اربعين مجموعا ســه هزار 
نفر با مشــاركت ارگان ها و نهادهای مردم نهاد با كميته 
امداد و نجات همکاری دارند، گفت: بالگردهای اورژانس 
كشــور، جمعيت هالل احمر و نيروهای مســلح نيز در 
مرزها مســتقر شده اســت. رئيس مركز پزشکی حج و 
زيارت جمعيت هالل احمر با بيان اينکه الزم اســت كه 
زائران اربعين حســينی از به همراه آوردن داروهايی كه 
از نظر دولت عراق جنبه مخــدر دارد، خودداری كنند، 
گفت:  ما بر اساس تجارب ســال های گذشته 300 قلم 
دارو را نيز كه احتماال مورد نياز زائران اربعين حســينی 
در طول اين راهپيمايی باشد ، به عراق منتقل كرديم و 

خوشبختانه مشکلی از اين منظر وجود ندارد.
دبير كميته امداد و نجات ستاد اربعين حسينی، همچنين 
با بيان اينکه در راه نجف و كربال تعداد مقرهای ما برای 

ارائه خدمات به زائرين نســبت به سال های قبل افزايش 
يافته اســت، افزود: يکی از مســائلی كه احتماالً زائرين 
امسال با آن روبه رو شــوند موضوع»گرمازدگی «است ، 
در همين راســتا نيز تمهيداتی را در اين خصوص اتخاذ 
كردينــم. همچنين به زائران توصيه مــی كنيم كه در 
طول راهپيمايی بــه اندازه كافی آب و مايعات به همراه 
خود داشته باشند و در ســاعات خنکی هوا راهپيمايی 
و در ساعات گرم اســتراحت كنند. مرعشی همچنين با 
بيان اينکه زائرين اربعين حســينی حتمــاً بايد دو دوز 
واكسن كرونا را دريافت كرده باشند، افزود: اگر از تزريق 
آخرين دوز واكسن بيش از شش ماه گذشته باشد زائران 
بايــد دوز يادآور را نيز تزريق كننــد. به گفته وی 120 
كارشناس وزارت بهداشــت نيز در طول ايام راهپيمايی 
اربعيــن با كميته امدادونجات جمعيت هالل احمر همرا 
بوده و بر روی بهداشت محيط و تغذيه نظارت می كنند.
رئيس مركز پزشــکی حج و زيارت جمعيت هالل احمر 
همچنين گفــت:  زائرانی كه داروهــای خاصی مصرف 
می كنند و در ايام اربعين حســينی عازم كشــور عراق 
هستند، حتما نسخه پزشك و دو برابر نياز دارويی خود 

در مدت زمان سفر، دارو همراه داشته باشند.
مرعشــی با تاكيد براينکه حمل داروهايی كه از نظر دولت 
عــراق جنبه مخدر دارد، در ســفر به اين كشــور ممنوع 
اســت، افزود: زائران بيماری كه از داروهای اعصاب و روان 
به عنوان داروهای كنترلی اســتفاده می كنند، حتما برای 
حمل داروهای مورد نياز خود در ســفر به عراق، نســخه 
پزشك همراه داشته باشــند تا در صورت كنترل ماموران 
در گيت های ورودی به اين كشور با مشکلی مواجه نشوند.

استقرار ۳۵ پایگاه امدادونجات در عراق

 هشدار درباره داروهای همراه برخی از زائران
معـاون امـور زنـان و خانـواده رئيـس جمهـور گفت: در 
برنامـه ششـم توسـعه قرار بـود ميزان طـالق 20 درصد 
كاهـش يابـد امـا طبـق يـك تحليـل آمـاری متأسـفانه 
4 درصـد و در يـك تحليـل ديگـر 8 درصـد افزايـش 

است. داشـته 
بـه گـزارش مهـر، انسـيه خزعلـی، در سـومين نشسـت 
شـورای عالی صبر با اشـاره بـه نقش خانـواده در ترويج 
فرهنـگ صلـح و سـازش و بخشـش و رضايـت، افـزود: 
نبـود  بـه  افزايـش طـالق مربـوط  از  بخـش عمـده ای 
گذشـت و بخشـش اسـت. وی با اشـاره به اجرای طرح 
مشـاوره در پنـج اسـتان كـه بيشـترين آمـار طـالق را 
دارد، گفـت: اميدواريـم بـا اين اقدام آمـار طالق كاهش 
يابـد. اگـر رفتارهـای زوجيـن، والديـن و فرزنـدان در 
خانـواده اصـالح شـود قطعـاً خانـواده محـل آرامـش و 
سـکون خواهد شـد و از تنش هـا و فشـارهای اجتماعی 
كاسـته می شـود و خانـواده پيشـگيری كننـده آسـيب 

اجتماعـی خواهد شـد.
معـاون امـور زنـان و خانـواده رياسـت جمهـوری افزود: 
در برنامـه ششـم توسـعه قـرار بـود كـه ميـزان طـالق 
20 درصـد كاهـش يابد اما متأسـفانه طبـق يك تحليل 
تحليـل  يـك  در  و  درصـد  چهـار  متأسـفانه  آمـاری 
طـالق  ميـزان  درصـد  هشـت  ازدواج،  بـا  مقايسـه ای 

افزايـش يافتـه اسـت.
وی بـا بيـان اينکـه خانـواده محـوری در اولويت هـای 
در  گفـت:  دارد  قـرار  سـيزدهم  دولـت  در  چهارگانـه 
خانـواده مسـئله گذشـت، ايثـار و بخشـش بسـيار مهم 

اسـت و ايـن در حالـی اسـت كه وقتـی تنش هـا به اوج 
می رسـد می خواهيـم بـه افـراد مشـاوره بدهيـم كـه به 

نتيجـه مطلـوب نمی رسـيم.
ارائـه خدمـات  بـه  اشـاره  بـا  رئيـس جمهـور  معـاون 
مشـاوره در چهار سـال نخسـت زندگی زوجيـن، افزود: 
قـرار اسـت با همـکاری نهادهـای متولی در ايـن زمينه 
هـم افزايی داشـته باشـيم. گاهـی برخی مشـاوران خود 
عامـل طـالق هسـتند بنابرايـن مشـاوران بايـد آموزش 
ديـده و مجـرب باشـند و تحـت نظـارت و ارزيابـی قرار 
گيرنـد و اقدامـات و فعاليت هـای ايـن مشـاوران رصـد 
شـود. خزعلـی گفـت: قـرار اسـت زوجيـن بعـد از ثبت 
می كننـد  مراجعـه  پزشـك  بـه  كـه  همانگونـه  ازدواج 
ماهانـه از خدمـات مشـاوره نيـز بهره منـد شـوند تا قبل 
از اينکـه مشـکل بـه وجـود آيـد و تبديـل بـه معضل و 
عاملـی بـرای اختـالف، سـبك زندگی و نـوع رفتار خود 

كنند. اصـالح  را 
معـاون رئيـس جمهـور افـزود: در ايـن مشـاوره ها بـر 
بخشـش  و  تحمـل، گذشـت  آوری،  تـاب  مهارت هـای 
اقدامـات مؤثـری انجـام شـود و ايـن مهـم بـا همکاری 

نهادهـای متولـی و مسـئول انجـام خواهـد شـد.
وی بـا اشـاره بـه بازديـد از زنـدان زنـان و ديـدار بـا 
از زنـان زندانـی می گوينـد  زندانيـان گفـت: بسـياری 
ای كاش از ابتـدا بـه زنـدان نمی آمدنـد زيـرا در زنـدان 
آسـيب های زيـادی متحمـل شـدند؛ بنابرايـن بايـد در 
روزهـای نخسـت و در بـدو ورود بـه زندان بـرای رهايی 

از بنـد زندانيـان و صلـح و سـازش تـالش شـود.

جزئیات افزایش آمار طالق

خزعلی:گاهی برخی مشاوران عامل طالق هستند

 داروهای بیماران »اس ام ای« به کشور رسید
به دست بیماران نه!

شهادت یکی از ماموران پلیس پایتخت 
مركز اطالع رسانی پليس پايتخت از شهادت يکی از 
مامــوران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در حين 

انجام ماموريت خبر داد.
مركز اطالع رســانی پليس پايتخــت اعالم كرد كه 
صبح ديروز شهيد استواريکم امير كيوان لو، جمعی 
پليس پيشــگيری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 
در حين اجرای ماموريت به درجه رفيع شــهادت 
نائل آمده است. مركز اطالع رسانی پليس پايتخت 
در اعــالم جزئيات تکميلی از شــهادت اين مامور 
پليس اعالم كرد:  حوالی ســاعت 5:30 صبح ديروز 
در پی مراجعه يکی از شــهروندان به واحد گشت 
موتوری كالنتری نامجو مســتقر در ميدان ســپاه 
و اعالم اين كه ســارقان درحال ســرقت از منزل 
خواهر او هســتند و  خواهرش تنها در منزل به سر 
می برد. بالفاصله با توجه به حساســيت و اهميت 
موضوع، واحد گشت موتوری شامل دو مامور راكب 
و ترك نشــين در محل حضور پيدا كردند. در ادامه 
و  به محض ورود ماموران، با سرعت عمل ماموران 
يکی از سارقان سريعا دستگير شد. سارق ديگر هم 
امــا از منزل خارج و اقدام به فرار كرد كه توســط 
اســتوار يکم امير كيوان لو مورد تعقيب قرار گرفت. 
درحين ايــن تعقيب و گريز ســارق در حال فرار 
ناگهان با چاقو ضربه ای به سينه استوار كيوانلو وارد 
كرد كه عليرغم جراحت وارده استوار كيوانلو سارق 
را دســتگير كرد. در ادامه اين مامور وظيفه شناس 
به بيمارســتان انتقال داده شد كه در آنجا به دليل 
شــدت جراحت وارده اين مامور شــجاع و وظيفه 

شناس به درجه رفيع شهادت رسيد.
همچنين در بررســی های صورت گرفته مشخص  
شــد كه سارقان پس از ورود به منزل دست و پای 
خانمی را كه در منزل بوده بسته و در حال سرقت 
وســايل قيمتی منزل بودند كه ماموران وارد عمل 

شده و اين اقدام را ناكام گذاشتند.
ســردار حســين رحيمی، فرمانده انتظامی تهران 
بــزرگ، در پيامی با تبريك و تســليت شــهادت 
استواريکم امير كيوان لو، نوشت:  »پليس امروز در 
خط مقدم برخورد با ناهنجاری ها و جرايم مختلف 
است و اجازه نخواهد داد كسی خدشه ای به امنيت 
و آرامش و آســايش خاطر شــهروندان وارد كند. 
شــهادت هنر مردان خداست كه با هنرمندی خود 

امنيت و آرامش جامعه را تضمين می كنند.
شــهادت مجاهدی ديگر از تبار حافظان امنيت و 
آرامش بار ديگر نشان داد كه تا پای جان از امنيت 
و آرامش شهروندان دفاع خواهيم كرد. مجاهدت و 
ايثار و دالوری های شهيد استواريکم كيوان پور در 
قاموس ايثار و شهادت اين مرز و بوم برای هميشه 
خواهد درخشــيد و از ياد و خاطر همگان ماندگار 
خواهــد بود.« پيش از ايــن و در تاريخ دوم تيرماه 
امسال نيز ســرگرد محمد ياسمی، مامور كالنتری 
108 نواب هنگام اجــرای ماموريت در محله نواب 

به شهادت رسيد.

زائران سفر خود را زودتر آغاز کنند 
رئيس ســتاد اربعين كشــور گفت: از همه زائران 
خواهش می كنم كه زائران سفر خود را زودتر آغاز 
كنند. طول سفر را كوتاه كنند و از مرزهای جديد 

مثل مرز باشماق و تمرچين استفاده كنند.
ســيد مجيد ميراحمدی معاون امنيتی و انتظامی 
وزير كشــور در گفت و گو بــا خبر 14 در خصوص 
آخرين وضعيت ســفر زائــران اربعين گفت: از اول 
ماه صفر تا ســاعاتی قبل بيــش از 420 هزار نفر 
زائر از مرزهای كشــور خارج شدند كه حدود 30 
درصد نسبت به سال 98 افزايش زائر داشتيم. وی 
ادامه داد: خوشــبختانه تاكنون هيچ مشــکلی در 
عبور زائران در دو ســوی مرز نداشتيم و موكب ها 
هــم فعاليت خود را آغاز كردنــد و ظرف روزهای 
آينده به شــکل قابــل توجه و چشــمگيری اين 
خدمــات افزايش پيدا خواهد كــرد. ميراحمدی با 
بيان اينکه در ســامانه سماح تاكنون دو ميليون و 
400 هزار نفر ثبت نام كردند؛ گفت: درخواست من 
از زائران اين اســت كه ثبت نام خود را در سامانه 
سماح سرعت ببخشند زيرا تنها راهی كه می توانيم 
بفهميم با چه ميزان زائر مواجه هســتيم ثبت نام 
در سامانه سماح اســت. معاون امنيتی و انتظامی 
وزير كشــور افزود: مجدداً از همه زائران خواهش 
می كنم كه سفر خود را زودتر آغاز كنند. طول سفر 
را كوتاه كنند و از مرزهای جديد مثل مرز باشماق 
و تمرچيــن كه از 15 شــهريور آغاز به كار خواهد 
كرد و مرز خســروی كه هم اكنون هم فعال است؛ 
اســتفاده كنند. ميراحمدی در خصوص زائرانی كه 
با گذرنامه ويــژه اربعين به عــراق می روند گفت: 
مشــکالتی برای كســانی كه دارای گذرنامه ويژه 
اربعين هســتند؛ پيش آمد كه خوشــبختانه بيش 
از 95 درصد اين مشــکالت برطرف شــده است و 
افرادی از ســوی پليس گذرنامه در مرزها مستقر 
هستند تا چنانچه مشــکل خاصی برای زوار پيش 
بيايد بــا هماهنگی كه با مرزبانی و پليس گذرنامه 
عراق دارند؛ اين مشکالت را برطرف كنند. بنابراين 

برای اين افراد هم مشکلی نخواهد بود.
رئيس ستاد اربعين كشور در پاسخ به اين سوال كه 
چه اقدامی برای صــدور بيمه تکميلی زوار صورت 
گرفته اســت گفت: بيمه مركزی امروز به ما اعالم 
كرد بيمه تجارت و دانا آمادگی كامل خود را برای 
بيمــه تکميلی زائرين اعالم كردند بنابراين هر زائر 
عزيزی كه می خواهد از خدمات بيشــتری در امر 
بيمه برخوردار شود می تواند به اين بيمه ها مراجعه 
كند اگــر بيمه های ديگــری هم اعــالم آمادگی 
 كننــد در بخش هــای ديگر خبر بــه اطالع مردم 

خواهيم رساند.

اخبـــــار

با گذشــت حدود يك مــاه از وادرات داروهای بيمــاران »اس ام ای« اين دارو 
هنوز به دســت بيماران نرسيده اســت و مديرعامل انجمن نيز معتقد است عدم 

هماهنگی بين معاونت های وزارت بهداشت عامل تاخير در توزيع دارو است.
اواخر ســال گذشته بود كه تجمع بيماران »اس ام ای« و فرياد بی صدای آنان، با 
حضور غير منتظره آيت اهلل ابراهيم رييســی رييس جمهوری رنگ و بويی ديگر 
گرفت و اميدی دوباره در رگ های آنان جاری شد. آيت اهلل رييسی آذر ماه سال 
گذشــته پس از نشست مشــترك هيات دولت و نمايندگان مجلس با مشاهده 
خانواده هــای بيماران »اس ام ای« كه مقابل مجلس تجمع كرده بودند از خودرو 

پياده شد و با آنها گفت وگو كرد.
در اين ديدار سيد ابراهيم رييســی ضمن ابراز همدردی با خانواده های بيماران 
اطمينان داد كه دولت برای رفع مشــکالت دارو و درمان كشــور بويژه بيماران 
خــاص مانند از جمله بيماران »اس ام ای« همه توان خود را بکار خواهد گرفت. 
رئيــس جمهور در خصوص روش های تامين دارو بــرای بيماران خاص از جمله 
»اس ام ای« دســتور داد، داروی مــورد نياز بيماران در اســرع وقت برای يك 
دوره زمانی ميان مدت و بلندمدت تهيه و با ســازوكار مناسب در اختيار خانواده 
بيماران قرار گيرد و همزمان مراكز دانشــگاهی و دانش بنيان نيز، اثربخشی آن را 
مورد بررســی قرار دهند تا بعد از اتمام اين دوره، تصميمات الزم در اين زمينه 

اتخاذ شود.
رئيــس جمهور، بيماران خاص را فرزندان خود و اعضای دولت دانســت و گفت: 
دولت رســيدگی و تامين داروهای بيماران به ويژه بيماری های خاص را وظيفه 
خود می داند و بايد هر كاری كه برای كاهش آالم خانواده ها و درمان فرزندان شان 
الزم است انجام شود. رئيســی همچنين از مسئوالن وزارت بهداشت خواست با 
همت مضاعف تالش كنند تا مشــکل و دغدغه خانواده بيماران حل شود و توجه 

داشته باشند كه زياد شدن تعداد بيمار از مسئوليت  آنها نمی كاهد.

ورود  محموله های دارویی بیماران »اس ام ای«
مرداد ماه امسال خبر از ورود نخستين محموله داروی بيماران اس ام ای توسط 
سازمان غذا و دارو اعالم شد. بهرام دارايی با اشاره به اين خبر گفت: پيرو دستور 
رئيس جمهور مبنی بر لزوم تامين داروی بيماران »اس ام ای«، ســازمان غذا و 
دارو اقدامات الزم را به منظور ثبت سفارش و نقل و انتقال مالی به منظور تامين 
ســريع دو قلم داروی اين بيماران را در دستور كار قرار داد. براين اساس داروی 

اسپينرازا به عنوان اولين داروی تامين شده بيماران »اس ام ای« وارد كشور شده 
اســت و به زودی داروی بعدی نيز تامين و بــا هماهنگی معاونت درمان وزارت 

بهداشت در دسترس اين بيماران قرار خواهد گرفت.
چنــدی بعد نيز حميد رضا اينانلو مديــر كل وقت امور دارو و مواد تحت كنترل 
ســازمان غــذا و دارو خبر از ورود دومين محموله دارويــی داد و گفت: محموله 
دارويی بيماران اس ام ای با نام »ريسديپالم« با پيگيرهای شخص رئيس جمهور 
برای رفع مشکالت دارويی اين بيماران وارد كشور شده است و به زودی محموله 

های ديگر دارويی مبتاليان به اس ام ای نيز تامين می شود.
وی ادامه داد: ارز تخصيص يافته به اين دارو جدا از ســهميه ارزی فعلی وزارت 
بهداشــت است و سازمان برنامه و بودجه طبق دستور رئيس جمهور مابه التفاوت 
ريالــی اين دارو را تامين خواهد كرد تــا بيماران دغدغه هزينه باالی اين دارو را 

نداشته باشند.

بیماران »اس ام ای« چشم انتظار دارو
اما اكنون حدود يك ماه از تحقق وعده رييس جمهور برای واردات دارو به كشور 
می گذرد و خانواده های زيادی چشــم انتظار دريافت دارو هســتند، اما تاكنون 
خبری از توزيع اين داروها نيست. پيگيری های خبرنگار فارس از معاونت درمان 
وزارت بهداشــت گويای اين موضوع اســت كه وظيفه توزيع اين داروها بر عهده 
ســازمان غذا و دارو است. سعيد عظيميان مديرعامل انجمن »اس ام ای« ايران 
درخصــوص آخرين وضعيت توزيع اين داروها بــه فارس گفت: با تصميم وزارت 
بهداشــت و ســازمان غذا و دارو برای مجوز ورود داروهای مــورد نياز بيماران 
 به كشــور، برای نخســتين بار نويدبخش درمان بيمــاران مبتال به »اس ام ای« 
شده است. وی افزود: حدود 9 ماه از دستور رئيس جمهور برای لزوم تأمين داروی 
بيمــاران »اس ام ای« و بيش از يك مــاه از ورود اولين محموله داروی بيماران 
به ايران می گذرد اما متأســفانه به دليل نبود هماهنگی ميان معاونت های وزارت 
بهداشت، ســنگ اندازی های مکرر و سهم خواهی برخی از مراكز علمی بانفوذ در 

وزارتخانه، اين دارو هنوز به دست ما نرسيده است.
مديرعامــل انجمن حمايــت از بيماران »اس ام ای« از عواقــب تأخير در مصرف 
داروهای مورد نياز بيماران »اس ام ای« هشدار می دهد؛ بچه ای كه در بيمارستان 
بستری می شود و زير دستگاه تنفسی می رود، بايد يك سال به صورت مداوم دارو 
مصرف كند تا به شرايط فعلی برسد. زمان مصرف دارو برای بيماران بسيار حياتی 

و مهم اســت و ما نمی دانيم كه چرا با وجود گزارش های داده شده در اين زمينه 
برای دارو تا اين اندازه تعلل می شود.

به گفته اعظميان با گذشــت حدود يك ماه از واردات اين داروها هنوز خبری از 
توزيع آنها نيست و طی جلساتی كه با مسووالن وزارت بهداشت انجام شده است 
مقرر شده است اين داروها به زودی به دست بيماران برسد. طبق وعده مسووالن 

سازمان غذا و دارو اين داروها بايد رايگان در اختيار بيماران قرار گيرد.

توزیع دارو تا پایان شهریور
بهرام دارايی رئيس سازمان غذا و دارو در خصوص آخرين وضعيت اين داروها به 
فارس گفت: خوشــبختانه با تالش های شبانه روزی وادرات اين داروها به كشور 
انجام شــد و مقرر شــد اين داروها ظرف مدت شــش ماه تا يك سال در اختيار  

بيماران قرار گيرد تا هزينه اثربخشی آنها برای بيماران مشخص شود.
وی با بيان اينکه اين داروهای در دنيا بسيار گران هستند و تقريبا جزو گران ترين 
داروهای درمانی به شــمار می روند توضيح داد: بــا رايزنی های صورت گرفته با 
شــركت های تامين كننده اين داروهــا دارويی كه با قيمت 75هــزار دالر بايد 
خريداری ميشــد با قيمت پايين تر و حدود ده هزار دالر تامين شد و يك داروی 

ديگر نيز با قيمت 8 هزار دالر تامين شده است.
رئيس سازمان غذا و دارو با بيان اينکه جلسات متعددی با معاونت درمان وزارت 
بهداشــت و معاونت تحقيقات برای بررسی اثربخشی اين داروها انجام شده است 
تصريح كرد: ليســت بيماران نيازمند اين داروها مشــخص شده است و ما تالش 
خواهيم كرد تا پايان شهريور داروها را در اختيار بيماران قرار دهيم تا ظرف يك 
بازه شــش ماهه تا يك سال توسط بيماران مصرف شود تا نتايج اثربخشی آن را 
بررســی كنيم تا در صورت اثربخش بــودن آن روند ادامه تامين دارو ادامه بايد، 
در اين مدت نيز بايد با بيمه ها جلســاتی را برگزار كنيم تا منابع مالی تامين اين 

داروها مشخص شود. 
اين اظهارات مسووالن درحالی اســت كه روز گذشته نيز جمعی از خانواده های 
كــودكان مبتال به »اس ام ای« در مقابل دفتر رياســت جمهوری تجمع كردند. 
تجمع كنندگان خواســتار توزيع ســريع تر دارو برای درمان كودكانشان هستند. 
حال بايد ديد با توجه به وعده رئيس سازمان غذا و دارو وضعيت توزيع داروهای 
بيماران چه زمانی مشــخص خواهد شــد و اين دارو چه زمانی به دست بيماران 

خواهد رسيد.

جلسه  در  تا  آید  می  بعمل  دعوت  شرکت  سهامداران  کلیه  از  وسیله  بدین 
مجمع  عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاریخ 1401/6/29 راس ساعت 10 صبح به 
نشانی محل قانونی شرکت به آدرس استان قم- بخش مرکزی- شهر قم- محله ترمینال- 
 3718116937 کدپستی   - همکف  0-طبقه  پالک   -  18 خداکرم  کوچه   - کوچه)آخر( 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانید
انتخاب مدیران  مالی سال های 1398و1399و1400 -  ترازنامه ی  تصویب  دستور جلسه:  

- انتخاب بازرسین

آگهی دعوت شرکت پاتوق کتاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 15719 و شناسه ملی 14006136643

هیات مدیره

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت بعمل می آید تا در جلسه 
مجمع  عمومی فوق العاده شرکت که در تاریخ 1401/6/29 راس ساعت 8 صبح به 
به آدرس استان قم- بخش مرکزی- شهر قم- محله  قانونی شرکت  نشانی محل 
کدپستی   - همکف  0-طبقه  پالک   -  18 خداکرم  کوچه   - کوچه)آخر(  ترمینال- 

3718116937 تشکیل می گردد حضور بهم رسانید
دستور جلسه: اصالح مواد اساسنامه

آگهی دعوت شرکت پاتوق کتاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 15719 و شناسه ملی 14006136643

هیات مدیره

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ایی

روابط عمومی
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی 

ت اول
نوب

سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خراسان رضوی 

سرویس  نقل  و  حمل  امور  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در 

از طریق سامانه ستاد  را  های درون و برون شهری خود 

ایران به شرکتها و اشخاص معتبر که دارای گواهینامه و 

صالحیت انجام کار هستند را از مورخه 1401/6/14 واگذار 

نماید. متقاضیان جهت ثبت نام و دریافت اسناد به سایت 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند .

شناسه آگهی 1376267 

م الف/ 5901

نوبت اول دوشنبه     1401/6/14 

نوبت دوم سه شنبه  1401/6/15 

   )) آگهي فراخوان مناقصه عمومي - فشرده ((    )   تجدید مناقصه (                  
     )) یك مرحله اي -  نوبت اول  ((   

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

ت دوم
نوب

1-مناقصه گزار :  شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی 10101889201  و کد اقتصادی 411331678477 
به نشانی : استان خوزستان -شهرستان اهواز - حد فاصل سه راه تپه و پل برومی - روبروي شهرک صنعتي شماره 4 ) شهرک صنعتی  شهيد سليمانی (  _ تدارکات و عمليات کاال شرکت گاز استان خوزستان 

-  واحد تدارکات - اتاق 201 - تلفن : 06134199958
2- موضوع فراخوان : مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ) فشرده (  خرید چراغ خیابانی و  پروژکتور ضد انفجار LED    مربوط به تقاضای شماره 3059800176-3059800200  از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی 

دولت به شماره فراخوان   2001093377000131
3-  نوع تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فيش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزی 
شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کليه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت باز خرید قبل 

از سر رسيد ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسليم گردد.   
4-  تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابي کيفي مناقصه گران :  حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم     

5- تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسي مدارک و اسناد ارزیابي کيفي تکميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزیابي، اسناد مناقصه بين شرکتهاي واجد شرایط توزیع خواهد شد. 
6- تامين کاالی گازرسانی توسط مناقصه گران ميبایست الزامًا از توليد کنندگان موجود در وندورليست شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته و اولویت ، خرید کاالی ایرانی می باشد.

7-  نامه آخرین تغييرات آن شرکت بهمراه اعالم آمادگي وذکر شناسه ملي حقوقي وارائه کد پستي و تلفن تماس الزامي است . 
8- ارائه مدارک و فرم هاي استعالم ارزیابي تکميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

9- مناقصه گزار مختار است در مرحله اول با 2 پاکت »ج« و درمرحله دوم با تنها 1 پاکت »ج« نسبت به گشایش پاکات اقدام نماید .     
10- خرید اسناد:   متقاضيان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال  غير قابل استرداد به شماره حساب شبا  IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 
بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کليه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق  سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اینترنی WWW.setadiran.ir   مراجعه 

و اسناد مناقصه دریافت نمایند.
11- فيش  /  رسيد پرداخت مبلغ 500/000  ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پيشنهاد ) ردیف 3 آگهی ( به همراه پاکت الف  به دبيرخانه کميسيون مناقصات شرکت تحویل گردد.

12- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

13- سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  41934-021     دفتر ثبت نام 88969737- 85193768 -021

                                         شناسه آگهی 1371768              نوبت اول 1401/6/13 ، نوبت دوم 1401/6/14


