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 نتایج آزمون سراسری 
احتماال اواخر هفته اعالم می شود

نتایج آزمون سراس��ری س��ال ۹۶ احتماالً در اواخر هفته 
جاری یا اوایل هفته آینده اعالم می شود همچنین دانشگاه آزاد 

اسالمی زمان اعالم نتایج را ۲۳ شهریور اعالم کرده است.
به گزارش تسنیم، طبق اعالم حسین توکلی مشاور عالی 

س��ازمان سنجش قرار بود تا نتایج کنکور کارشناسی سال ۹۶ 
در دهه س��وم شهریور اعالم شود. برهمین اساس نتایج آزمون 
سراس��ری س��ال ۹۶ احتماالً اواخر هفته جاری یا اوایل هفته 
آینده )شنبه( اعالم خواهد شد. دانشگاه آزاد اسالمی نیز زمان 

اعالم نتایج کنکور کارشناسی سال ۹۶ را اعالم کرده است، بنا 
به گفته های امیررضا ش��اهانی رئیس مرکز سنجش و پذیرش 
دانش��گاه آزاد اس��المی، نتایج نهایی آزمون کارشناس��ی این 

دانشگاه تا تاریخ ۲۳ شهریور ۹۶ اعالم می شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد

جلسات محرمانه در مجلس 
درباره »تراریخته«

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
ش��ورای اس��المی از برگ��زاری جلس��ات پارلمــــان

محرمان��ه در پارلمان درب��اره محصوالت 
تراریخته خبر داد.

همایون هاش��می در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به مباحث 
مطرح شده درباره محصوالت تراریخته در کشور، گفت: مهندسی 

ژنتی��ک یک علم اس��ت ک��ه یافته های خود را در جهان نش��ان 
می دهد و در ایران نیز باید همزمان با علم روز دنیا پیش  برویم.

وی ب��ا تأکید بر اینکه محص��والت تراریخته هم مزایا و هم 
معای��ب دارد، افزود: با توجه به افزایش جمعیت جهان و تأمین 
امنیت غذایی و نگرانی های موجود در این زمینه، دانش��مندان 

کشورمان نیز با احتیاط با این موضوع برخورد می کنند.
نماین��ده م��ردم میاندوآب در مجلس با بی��ان اینکه برخی 
نگرانی ه��ا درباره محص��والت تراریخته به دلیل دس��تکاری در 
گیاه��ان و حیوانات اس��ت، اضاف��ه کرد: برخی از دانش��مندان 
معتقدند محصوالت تراریخته موجب بروز بیماری های در طول 
زمان می شود، البته این موضوعات در هاله ای از ابهام قرار دارد 

که عمدتاً برخی از آنها به اثبات رسیده است.

عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس با اعالم اینکه 
برخی از کشورها به مانند ژاپن چندین سال است که از محصوالت 
تراریخته اس��تفاده می کنند، اظهار داشت: البته کشورهایی که 
از محص��والت تراریخته اس��تفاده می کنند، مصرف کننده را نیز 
مح��ق می دانند که از تراریخته بودن محصوالت آگاه کنند و در 
همین راستا به روی محصوالت برچسب هایی نصب می شود و از 

تراریخته بودن آن محصول مردم را مطلع می کنند.
هاش��می با بیان اینکه در مجلس نی��ز موافقان و مخالفان 
محص��والت تراریخته نظرات خود را اع��الم کرده اند، گفت: در 

برنامه ششم توسعه بحث های زیادی در این مورد مطرح شد.
وی تصریح کرد: یک��ی از نگرانی هایی که در بحث امنیتی 
محصوالت تراریخته وجود دارد، مبحث بیوتروریس��م است که 

در بس��تر این موض��وع می تواند نهفته باش��د و برخی معتقدند 
شاید بتوان از این محصوالت علیه بشریت استفاده کرد.

نماین��ده م��ردم میان��دوآب در مجل��س با اع��الم اینکه از 
مؤسس��ات تحقیقاتی خواس��ته ش��ده در این زمینه گزارشاتی 
ب��ه مجلس ارائه کنند، افزود: وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت 
بهداشت به عنوان متولیان امنیت غذایی مکلف شدند یک سری 

کارها در راستای استفاده از مزایای تراریخته انجام دهند.
هاشمی با بیان اینکه چندین  بار به صورت محرمانه مسئوالن 
مربوط��ه به مجل��س آمده اند و توضیحاتی ارائ��ه کرده اند، گفت: 
یک س��ری محصوالت از س��ایر کش��ورها وارد ایران می شود که 
دستگاه های متولی باید درباره آنها اظهارنظر کنند و نگرانی هایی 

را که درباره بیماری زا بودن این محصوالت دارند برطرف کنند.

ویی وی کمیاب و نحوه شکایات دار یافتن دار
مدیر مرکز اطالع رسانی و پاسخگویی سامانه ۱۴۹۰ 
سازمان غذا و دارو روش های دریافت اطالعات درخصوص 

داروها و ثبت شکایات دارویی را تشریح کرد.
طلع��ت قانع گفت: در تش��ریح تاریخچه مرکز اطالع 
رس��انی و پاس��خگویی ۱۴۹۰ گفت: این سامانه در بهمن 
۱۳٧٥ با یک شماره تلفن هفت رقمی در محل سازمان غذا 
و دارو ش��روع به کار کرد و پس از آن در دو سال بعد، ۳۶ 
مرکز اس��تانی فعال، تحت مدیریت دانشگاه علوم پزشکی 

استان و با هماهنگی ستاد مرکزی اغاز به کار کردند.
وی اضاف��ه کرد: در س��ال ۱۳٨۴ ش��ماره کش��وری 
۰۹۶۴۶ ب��ه صورت یکپارچه در تمام ایران در اختیار این 
مراک��ز قرار گرفت و مراکز ته��ران و اصفهان خدمات ۱۲ 
س��اعته را به ۲۴ ساعت و البته با پاسخگویان متعدد ارتقا 
دادند. س��ایر مراکز نیز بر حس��ب رتبه بندی دانشگاه از ٨ 
س��اعت تا ۱۲ ساعت در حال پاسخگویی هستند. از سال 
۱۳۹۴ نیز شماره به ۱۴۹۰ تغییر کرد و همزمان عهده دار 
راهنمایی بیم��اران درخصوص کمبودهای دارویی و ثبت 

شکایات دارو و داروخانه شد که تاکنون نیز ادامه دارد.

ونده »بنیتا« پایان یافت جلسه محاکمه متهمان پر
نخس��تین جلس��ه محاکمه و رس��یدگی به اتهامات 
متهمان پرونده قتل »بنیتا« در دادگاه کیفری یک استان 
تهران به ریاس��ت قاضی کشکولی برگزار شد و جلسه بعد 

۲۲ شهریور برگزار می شود.
در ای��ن جلس��ه متهم��ان پرون��ده، وکیل مداف��ع 
متهم��ان، اولی��ای دم )پدر و مادر( بنیت��ا، وکیل پرونده 
بنیتا، ماموران کالنتری پاکدش��ت، خاتون آباد و نماینده 
دادس��تان تهران حضور داشتند. در ابتدای جلسه محمد 
شهریاری؛ نماینده دادستان و صادرکننده کیفر خواست 
برای متهمان، متن کیفر خواس��ت را قرائت و برای متهم 

ردیف اول، تقاضای قصاص در مألعام کرد.
در ادامه جلس��ه پدر و مادر بنیتا و وکیل اولیای دم 
در جایگاه حاضر ش��ده و خواس��تار قصاص برای هر دوم 
متهم این پرونده شدند، سپس متهم ردیف اول و دوم در 

جایگاه حاضر شده و به دفاع از خود پرداختند.
در نهایت، این جلس��ه با اعالم قاضی کشکولی پایان 
یافت و قرار اس��ت جلس��ه بع��دی س��اعت ۹ صبح روز 

چهارشنبه ۲۲ شهریورماه برگزار شود.

یق شبکه های اجتماعی ایجاد مزاحمت از طر
رئیس پلیس فتای اس��تان اصفهان گفت: فردی که 
از طریق شبکه های اجتماعی موبایلی اقدام به مزاحمت 
ب��رای دیگر کاربران می نمود توس��ط پلیس فتا اس��تان 

اصفهان شناسایی و دستگیر شد.
س��رهنگ مرتضوی اظهار کرد: درپی ش��کایت یکی 
از ش��هروندان مبنی بر اینکه فردی ناش��ناس در یکی از 
ش��بکه های اجتماعی موبایلی با درج مطالب غیراخالقی 
برای فرزندش نوجوانش مزاحمت ایجاد می نماید بررسی 

موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
این مقام مس��ئول عنوان کرد: با انجام اقدامات فنی 
و تخصصی در فضای مجازی متهم به هویت س��عید. ن. 
خارج از اس��تان اصفهان شناسایی که با هماهنگی مقام 
قضای��ی اکیپ��ی از ماموران این پلیس ب��ه محل اعزام و 

نامبرده پس از دستگیری به این یگان منتقل شد.
س��رهنگ مرتض��وی گف��ت: مته��م در مواج��ه با 
مدارک و مس��تندات این پلیس به بزه انتس��ابی اقرار و 
در بازجویی ه��ای انجام گرفته به فریب دیگر کاربران در 

شبکه های اجتماعی اعتراف کرد.

تخفیف ۴۰ درصدی در نمایشگاه عطرسیب
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به 
اینکه ٥ هزار قلم کاال اعم از اقالم صوتی، مواد غذایی و... در 
پانزدهمین نیشگاه عرضه خواهد شد گفت: کاالهای ارائه 

شده از تخفیف ۲۰ الی ۴۰ درصدی بهره مند هستند.
مجتبی عبداللهی اظهار کرد: این نمایشگاه از دیروز 
۲۰ ش��هریورماه به مدت ۱۰ روز برق��رار خواهد بود. وی 
تصریح کرد: نمایش��گاه امس��ال تفاوت هایی را نسبت به 
سال های گذشته داش��ته به طوری که به حوزه فرهنگی 

توجه بیشتری شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری تهران از ارائه 
٥ هزار قلم کاال اعم از مواد غذایی، لوازم صوتی، پرچم و 
... در پانزدهمین نمایشگاه عطر سیب اشاره کرد و گفت: 
ای��ن اقالم در ۲٥۳ غرفه ب��ه مراجعه کنندگان و هیئت ها 
ارائه می ش��ود. وی ب��ا بیان اینکه امس��ال نیز کارت های 
ویژه ای برای توزیع اقالم در بین هیئات و مساجد در نظر 
گرفته شده است، تصریح کرد: رقم این کارت ها متفاوت و 
براساس نوع هیئت ها )دائم، غیردائم و مسجد( پیش بینی 

و از یکصد هزار تا باالتر از ۴۰۰ هزار تومان است.

 سارقان مسلح یکی از امامزاده  های اصفهان 
به دام افتادند

سارقان مسلح یک امامزاده پیش از سرقت مسلحانه 
یک طالفروشی دستگیر شدند.

سردار عباس��علی محمدیان با اعالم خبر دستگیری 
۳ س��ارق مسلحی که مدتی پیش از یکی از امامزاده های 
اس��تان اصفهان س��رقت کرده بودند در تشریح جزئیات 
دس��تگیری آنها گفت: به دنبال اعالم سرقت مسلحانه از 
یکی از امامزاده های استان اصفهان کارآگاه ان پلیس تهران 
بزرگ بررس��ی پرونده متهمان را در دستور کار خود قرار 
دادند و موفق ش��دند این سارقان مسلح را پیش از انجام 

یک سرقت مسلحانه دیگر شناسایی و دستگیر کنند.
رئیس پلیس آگاهی تهران ادامه داد: این س��ارقان 
در سرقت مسلحانه خود از این امامزاده با تهدید متولی 
امامزاده و آدم ربایی به دنبال اهداف شوم خود بودند که 
خوشبختانه همکاران ما در حالی که قصد سرقت از یک 
طالفروشی در تهران را داشتند آنها را دستگیر کردند.

 کشف یک تن و 2۰۰ کیلو مواد مخدر 
در درگیری مسلحانه

فرمان��ده انتظامی هرم��زگان از کش��ف یک تن و 
۲۲۰ کیلوگ��رم تریاک، طی یک درگیری مس��لحانه با 

سوداگران مرگ در شهرستان جاسک خبر داد.
سردار عزیزاله ملکی بیان داشت: در راستای مقابله 
با سوداگران مرگ و درپی دریافت خبری مبنی بر انتقال 
محموله بزرگ موادمخدر از منطقه مهران سیس��تان و 
بلوچستان به سمت شهرستان جاسک، پیگیری موضوع 

به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت. 
وی افزود: ماموران انتظامی جاسک، با انجام کار اطالعاتی 
و شناسایی مسیر تردد قاچاقچیان، پس از درگیری مسلحانه 
با سوداگران مرگ در منطقه جانوری شهرستان، یک تن و 

۲۲۰ کیلوگرم تریاک از یک دستگاه تویوتا کشف کردند. 
ای��ن مقام انتظام��ی تصریح کرد: با اع��زام نیروهای 
کمکی و پاکس��ازی منطقه یک قبضه اسلحه جنگی، دو 
تیغه خش��اب، ٥۰ فشنگ جنگی، یک دستگاه بی سیم و 
یک دستگاه تلفن همراه کشف شد. وی با اشاره به اینکه 
قاچاقچیان قصد انتقال موادمخدر با استفاده از قایق های 
تندرو و از راه دریا به سمت بندرعباس را داشتند، اذعان 
داشت: قاچاقچیان با استفاده از موقعیت منطقه، به سمت 
روس��تاهای اطراف متواری شدند. تالش برای شناسایی 

قاچاقچیان متواری ادامه دارد.

و   افزایش ۳۷ درصدی حرکت قطارهای تندر
و تهران در خط ۵ متر

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از 
افزای��ش ۳٧ درصدی حرکت قطاره��ای تندرو در خط ٥ 

خبر داد.
محمد احمدی بافنده با اشاره به تغییر برنامه حرکت 
قطاره��ا در خط تهران - کرج افزود: این تغییرات با هدف 
افزایش حرکت قطارهای تندرو انجام شده است. وی گفت: 
ای��ن تغییرات ابتدا به صورت آزمایش��ی در ۴۰ روز اجرا و 
رضایت شهروندان سنجیده شد که خوشبختانه با رضایت 
بیش از ٧٥ درصد از مسافران همراه بود. وی تصریح کرد: 
در برنامه جدید تعداد حرکت قطارهای تندرو به ٧۰ مرتبه 
افزایش پیدا کرده است و مسافران می توانند با فاصله گذر 

هر ۳۰ دقیقه یکبار از این قطارها استفاده کنند.

وگانگیری   انهدام باند آدم ربایی و گر
در سیستان وبلوچستان

فرمانده انتظامی اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان از 
دس��تگیری و انهدام باند اشرار مسلح در عملیات ضربتی 
پلیس و کش��ف مقادیر قابل توجهی س��الح و مهمات در 

این رابطه خبر داد.
س��ردار محمد قنبری گفت: ماموران پلیس امنیت 
عمومی شهرستان ایرانشهر پس از مدت ها کار اطالعاتی 
و پایش اخبار دریافتی، در راس��تای مب��ارزه با باند های 
اطالعاتی مس��لح اش��رار موفق به شناسایی و دستگیری 
اعضای یک باند ۶ نفره اشرار مسلح و کشف مقادیر قابل 
توجهی سالح و مهمات از این باند شدند. وی با اشاره با 
اینکه در بازرسی از مخفیگاه اشرار، دو قبضه سالح کالش 
و مهمات به همراه یک دس��تگاه خودرو تویوتا و مقداری 
موادمخدر از نوع تریاک و حشیش به همراه ابزار و ادوات 
اس��تعمال کشف شد، بیان داشت: سه نفر از اعضای این 
باند ۶ نفره دارای سابقه شرارت و به جرم گروگانگیری و 

آدم ربایی تحت تعقیب قضایی بوده اند.

مجتبی مرادی

از  بس��یاری  درحال��ی  ک��ه 
شهر کشورها مانند روسیه و ترکیه زیسـت 

بررسی موافقت نامه تغییراقلیم 
پاری��س را ب��ه دلیل تبعات آن بر اقتص��اد خود، به 
س��ال های آینده موک��ول کرده اند. عجله س��ازمان 
محیط زیس��ت برای پیوس��تن به این توافق آن هم 

بدون ارائه سند تعهدات، بسیار سؤال برانگیز است.
امروزه تعدادی از دانش��مندان و سیاستمدارن 
اروپای��ی معتقدن��د ک��ه تغیی��رات پیش آمده در 
آب وهوای جهان و گرمایش زمین به دلیل افزایش 
انتشار دی اکسید کربن حاصل از مصرف نفت، گاز 
و زغال س��نگ اس��ت. از این رو در س��ال های اخیر 
کشورهای عضو کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان 
ملل، توافق پاریس را با هدف محدود نمودن تولید 

دی اکس��ید کربن، به امضا رسانده اند. این درحالی  
اس��ت که بخش دیگری از جامعه علمی به دالیل 
دیگری را برای گرمای��ش جهانی مطرح می کنند 
و ب��ه جرات می توان گفت اجم��اع علمی در مورد 
علت گرمایش جهانی وج��ود ندارد. از طرف دیگر 
محدودیت بر روی تولید دی اکسید کربن به معنی 
محدودیت در استفاده از نفت و گاز خواهد بود که 
این امر می تواند اقتصاد بسیاری از کشورهای نفتی 

از جمله ایران را تاحت تأثیر قرار دهد.
اجرای توافق پاریس نیازمند بررسی و تصویب 
این س��ند در کشورهای عضو اس��ت. در بسیاری 
از کش��ورهای جهان به خصوص کشورهای دارندۀ 
منابع نفت و گاز فرآیند بررس��ی بس��یار زمان بر و 
طوالنی شده است، زیرا پیوستن به این موافقت نامه 
و اج��رای آن ممکن اس��ت تبعاتی ب��رای اقتصاد 
و امنیت انرژی این کش��ورها درپی داش��ته باشد. 
روسیه یکی از کشورهای دارای منابع عظیم نفت، 
گاز و زغال س��نگ اس��ت که برای بررسی بیشتر 

اثرات این توافق بر بخش های مختلف اقتصاد خود، 
فرآیند تصویب این موافقت نامه را تا س��ال ۲۰۱۹ 

در مجلس دوما به تاخیر انداخته است. 

عجله سازمان محیط زیست در تصویب توافق
بررس��ی موافقت نامه پاریس نشان می دهد که 
هیچ گون��ه محدودیت زمان��ی در متن توافق، برای 
پیوستن به آن مش��خص نشده است. با این وجود 
سازمان محیط زیست بدون ارائه دلیل کارشناسی 
به دنب��ال تصوی��ب س��ریع ای��ن موافقت نامه در 
مجلس ش��ورای اسالمی اس��ت. این رفتار سازمان 
محیط زیس��ت موجب مغفول ماندن ابعاد مختلف و 
عدم شناس��ایی و پیش بینی مش��کالت این توافق 
بر اقتصاد کش��ور خواهد ش��د. این ش��تاب زدگی 
درحالی اس��ت که تاکنون س��ند تعهدات ایران در 
موافقت نام��ه پاریس)NDC( به مجلس ش��ورای 
اسالمی ارائه نشده است و بسیاری از نمایندگان از 

وجود این تعهد اطالع ندارند.

پنهان کاری به جای پاسخگویی
در بسیاری از گزارش��ات و اظهارات کارشناسان 
اقتصادی و حقوقی، تاثیرات غیرقابل جبران موافقت نامه 
پاریس بر صنعت و اقتصاد گوش زد شده است. با این 
وجود س��ازمان محیط زیست برای فرار از پاسخگویی 
به دنبال پنهان س��ازی تعهدات ایران است. براساس 
ارزیابی های صورت گرفته در صورت تصویب و اجرای 
این توافق آن هم بدون بررس��ی سند تعهدات ایران، 
ضربات سنگینی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد. این 
کارشناسان معتقدند کاهش رشد اقتصادی به دلیل 
محرومیت از منابع نفت و گاز کشور، مهمترین نتیجه 

نامطلوب پیوستن به موافقت نامه پاریس است.

درب ورود باز، درب خروج بسته
بررس��ی متن موافقت نامه نش��ان می دهد که 
با وجود س��هولت در پیوس��تن به این موافقت نامه، 
خروج آن به آسانی امکان پذیر نیست. دربند ۱ ماده 
۲۰ موافقت نامه تنها بازه زمانی یکساله برای امضای 

ابتدایی )غیرالزام آور( تعیین شده که ایران و بسیاری 
دیگر از کش��ورها در این بازه زمانی موافقت نامه را 
امضا نموده اند، اما برای پیوس��تن رسمی هیچ گونه 
محدودیت زمانی مش��خص نشده است.طبق بند ۱ 
و ۲ م��اده ۲٨ پس از پیوس��تن رس��می خروج هر 
کش��ور نیازمند طی ۴ سال است، این بند با هدف 
ایجاد اجماع ظاهری به مدت محدود و جلوگیری از 
خروج از کشورها در متن این توافق گنجانده شده 
اس��ت. لذا کش��ور بعد از بررسی دقیق و جامع این 
موافقت نامه می تواند در هر بازه زمانی دلخواه وارد 
این توافق بش��ود در صورت عدم تامین منافع ملی 

از پیوستن به آن خودداری می کند.
از این رو با توجه به عدم بررس��ی های صورت 
گرفته بر روی این توافق، انتظار می رود، مسئوالن 
و نمایندگان ملت به مانند دیگر کشورها با تأمل و 
دقت بیشتری به بررسی این سند الزام آور بپردازند 
و از ش��تاب زدگی پرهیز کنند تا منافع ملی فدای 

منافع جناحی نشود.)فردا(

با کدام تخصص و کاسبی
برخی از وزرای دول��ت اول و برخی از وزرای دولت دوم آقای 
روحانی س��رمایه ای بالغ بر هزار میلیارد تومان دارند. سوال مردم 
این است که با کدام تخصص و کاسبی می توان هزار میلیارد تومان 
س��رمایه جمع آوری کرد؟ یعنی اگر کسی بتواند مرده را زنده کند 
نعوذباهلل، باز هم این همه پول در نمی آورد! آیا غیر از راه زد و بند 
و رانت بازی می توان به این س��رمایه رسید؟ شاید ژن خوب دلیل 

اصلی این توانایی در کسب درآمد و ثروت اندوزی است؟
اسالمی

نوکر پول است نه مردم
حقوق  های نجومی را هر کس��ی گرفته و هرکسی داده متخلف 

است. مردم از مدیرانی که از خدمت حرف می زنند و مانند زالو پول 
بیت  المال را می  مکند متنفرند. مردم از مدیرانی که به جای خدمت 
به فکر چپاول و خیانت هس��تند متنفرند. مدیری که در جمهوری 
اسالمی و از بیت المال مسلمانان حقوق نجومی می  گیرد، مدیر انقالبی 
و دلسوز نیست و نوکر پول است نه مردم. مسئوالن جمهوری اسالمی 
باید بدانند که نوکر مردم و انقالب باید باش��ند و نوکری این مردم و 

انقالب اسالمی افتخاری است که نصیب هرکسی نمی  شود.
محمدی

 
آتش بیار معرکه

کسی که هنوز انتخابات سال ٨٨ تموم نشده خودش را برنده 
اعالم می کند قطعا نیت خیر نداشته و با علم به اینکه کشور دچار 

مش��کل می شود از تقلب سخن گفته است. سران فتنه خیانت ها 
کرده اند و این خیانت ها و توطئه ها هوشمندانه بوده است. کسی 
که س��الیان سال در این کشور پست های مهم اجرایی داشته چرا 
از تقلب س��خن می گوید؟ یقینا دنبال فتنه و خیانت بوده است و 
این افراد باید در حصر بمانند تا دیگر توانی برای خیانت به کشور 
و مردم نداشته باشند. کسانی که رفع حصر سران فتنه رو دنبال 

می کنند خواسته یا ناخواسته آتش بیار معرکه شده اند. 
بیگلری

 
چشم مسئولین روشن

آمار تجاوز، قتل، اربده کش��ی، اعتی��اد، طالق، بی حجابی و... 
روز به روز بیشتر می ش��ود. این همه نهاد فرهنگی و تبلیغاتی با 

بودجه های سرسام آور چه دستاوردی داشته اند؟ چشم مسئولین 
روش��ن؛ به جای اینکه دنب��ال حل و جلوگی��ری از افزایش این 
معضالت باش��ند دنبال زد و بندهای سیاس��ی و عکس س��لفی 

انداختن با آن خانم اروپایی اند.
ناشناس

 
 مهاجرت

دولت محترم برای جلوگیری از مهاجرت چه کاری کرده است؟ 
دولت تمام امکانات را در شهرها متمرکز کرده است و مردم روستاها 
مجبورند بیایند و ساکن شهرها شوند چون از کار و کاسبی خبری 

نیست، از حمایت خبری نیست، از امکانات خبری نیست.
تهامی

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵3 نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر

آگهى مناقصه عمومى 

شهرداري کمال شهر در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ٩٦ پروژه هاي ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد لذا از کليه 
متقاضيان دعوت مي گردد با رعايت موارد و شرايط ذيل ظرف مدت ١٠ روز پس از چاپ نوبت دوم آگهي جهت خريد اسناد مناقصه از ساعت ٩ الي ١٤ به آدرس: کرج، کمال 

شهر ، بلوار شهرداري ، شهرداري کمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمايند. 

١- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به يکي از روشهاي ذيل:
الف) ضمانت نامه بانکي ترجيحًا از يکي از بانکهاي استان البرز يا تهران که به مدت ٩٠ روز کاري اعتبار داشته باشد و قابل تمديد باشد.

ب) واريز فيش نقدي به حساب شماره ٠٢١٩٣٢٦٢١١٠٠٨ بانک ملي 
ج) چک تضمين شده بانکي در وجه حساب شماره ٠٢١٩٣٢٦٢١١٠٠٨ نزد بانک ملي به نام شهرداري کمال شهر

٢-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
٣- شهرداري کمال شهر در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار مي باشد.

٤- شرکت کنندگان مي بايست جهت خريد اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فيش از شهرداري کمال شهر و واريز مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ ريال اقدام نمايند. الزم به ذکر مي باشد مبلغ 
واريزي جهت خريد اسناد مناقصه به هيچ عنوان مسترد نمي گردد.

٥- در هر شرايطي مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک عقد قرارداد خواهد بود.
٦- در هنگام خريد اسناد مناقصه ارائه معرفي نامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل شرکت الزامي مي باشد.

٧- توضيح اينکه به غير از سپرده شرکت در مناقصه کليه اسناد و مدارک مربوطه به پيمانکار نزد شهرداري باقي مي ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان انعقاد 
قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.

٨- مهلت خريد اسناد از مورخ ٩٦/٦/٢١ لغايت ٩٦/٦/٢٩ مي باشد بديهي است پيشنهادات مناقصه گران مي بايست در پاکت ممهور به مهر شرکت تا پايان وقت اداري روز 
پنج شنبه مورخ ٩٦/٦/٣٠ به دبيرخانه شهرداري کمال شهر تحويل داده شود.

٩- کليه پيشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت ١٤ روز پنج شنبه مورخ ٩٦/٦/٣٠ در کميسيون عالي معامالت بازگشايي مي گردد.
١٠-  هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

مهرداد ترابيان- شهردار كمال شهر١١- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مي باشد. 

ت دوم
نوب

شهردارى كمالشهر

رتبه درخواستيمدت قراردادميزان تهاترمبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ريال)مبلغ پروژه (ريال)شرح  عمليات

مرمت و بهسازي سکوهاي اضطراري 
پارک آزادگان و پارک بانوان

حداقل رتبه ۵ ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي۶ ماه۶۰ درصد۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 تمديد آگهى فراخوان عمومى شناسايى و ارزيابى كيفى پيمانكاران 
 فعاليت هاى برون سپارى بهره بردارى و خدمات مشتركين اجرايى ، 

 پيمانكاران اجرائى شبكه (توسعه ، بهينه) ، مالى ادارى ، روشنايى معابر ، 

خط گرم ، ساختمانى و ابنيه شركت توزيع برق استان اصفهان

 شرکت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد فعاليت هاي برون سپاري بهره برداري و خدمات مشترکين اجرايي ، پيمانکاران اجرائي شبکه (توسعه ، بهينه) ، مالي اداري ، روشنايي معابر ، 
خط گرم ، ساختماني و ابنيه امور برق شهرستان هاي خود را از طريق فراخوان عمومي و ارزيابي کيفي ، پس از انجام تشريفات قانوني به پيمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شرايط شرکت در فراخوان: 
١- دارا بودن شرکت ثبت شده 

٢- داشتن رزومه مناسب در فعاليت هاي برون سپاري بهره برداري و خدمات مشترکين اجرايي ، پيمانکاران اجرائي شبکه (توسعه ، بهينه) ، مالي اداري ، روشنايي معابر ، خط گرم ، ساختماني و ابنيه 
٣- داشتن امکانات مالي و تجهيزات متناسب با فعاليت هاي ذکر شده 

٤- دارا بودن گواهينامه هاي صالحيت ايمني و پيمانکاري
تبصره: پيمانکاراني که مدارک مثبته دال بر طي مراحل اخذ گواهينامه نامه هاي (صالحيت ايمني و پيمانکاري ) را ارائه نمايند از زمان اعالم آگهي فراخوان به مدت ٦ ماه فرصت دارند تا نسبت به 

ارسال گواهينامه هاي مذکور اقدام نمايند الزم به ذکر است ارزيابي و بررسي نهايي پس از ارسال کامل مدارک انجام خواهد شد. 
لذا بدينوسيله از کليه شرکت هايي که داراي امکانات و تجربيات مرتبط مي باشند دعوت مي گردد نسبت به تکميل اسناد اين فراخوان اقدام و مدارک و روزمه خود را بر اساس اسناد مذکور با ذکر 
موضوع فراخوان و مشخصات شرکت بطور کامل به دبيرخانه اين شرکت به آدرس: اصفهان ، خيابان چهارباغ باال ، خيابان شريعتي ، دبيرخانه شرکت توزيع برق استان اصفهان حضورًا يا بصورت پست 

سفارشي ارسال نمايند.
مدت دريافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ ٩٦/٦/٢١ تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ ٩٦/٧/٤

مدت تحويل پيشنهادات: از روز چهارشنبه مورخ ٩٦/٧/٥ تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ٩٦/٧/١٧
شرکت توزيع برق استان اصفهان پس از بررسي اسناد و مدارک تحويل شده و اطالعات مندرج در اسناد تحويلي در چارچوب ضوابط و مقررات و اسناد فراخوان نسبت به ارزيابي کيفي اقدام و از 
واجدين شرايط جهت دريافت اسناد مناقصات فوق الذکر دعوت به عمل خواهد آورد. بديهي است ارائه مدارک مربوطه هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد.

متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن ٣٦٢٤٩٠٧٥-٠٣١ امور تدارکات ، قسمت مناقصات اين شرکت تماس حاصل فرمايند.
آگهي اين فراخوان در صفحات داخلي روزنامه هاي سياست روز و مردم ساالري درج مي گردد. همچنين آگهي و اسناد اين فراخوان در سايت هاي اينترنتي زير نيز قابل دسترسي مي باشد.

http://tender.tavanir.org.ir ١- سايت اطالع رساني معامالت توانير به آدرس
http://iets.mporg.ir  ٢- سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس

WWW.epedc.ir ٣- سايت شرکت توزيع برق استان اصفهان به آدرس
شركت توزيع برق استان اصفهان-امور تداركات و انبارها

شرکت توزيع برق استان اصفهان 

تبعات اقتصادی و امنیتی موافقت نامه، ایران را تهدید می کند

چرا سازمان محیط زیست برای پیوستن به پاریس عجله دارد؟ 


