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وش شهرک اکباتان دستگیر شد گل فر
موادف��روش ش��هرک اکباتان که مخ��در گل می فروخت، 

شناسایی و دستگیر شد.

س��رهنگ مجتبی ش��مس بیرانوند رئی��س کالنتری ۱۳۵ 
آزادی در م��ورد دس��تگیری متهم، گفت: براس��اس اطالعات 
مردمی مبنی بر اینکه فردی در یکی از فازهای شهرک اکباتان 
منزلی اجاره کرده است و در زمینه توزیع موادمخدر از نوع گل 

فعالیت می کند، موضوع در دس��تور کار تیم عملیاتی کالنتری 
قرار گرفت. وی ادامه داد: پس از بررسی های الزم و اخذ دستور 
قضایی روز گذش��ته در یک ماموریت پلیس��ی مام��وران برای 

دستگیری فرد مورد نظر وارد عمل شدند.

به گفته سرهنگ شمس، متهم با مشاهده پلیس قصد فرار 
از راه های خروجی بلوک را داش��ت ک��ه اقدام به موقع ماموران 
مانع فرار او ش��د. وی تاکید کرد: در بازرس��ی از محل مقدار دو 

کیلو و پانصد گرم موادمخدر گل و لوازم توزیع کشف شد.

ون بیاورید و بیر  دستتان را از خودر
یمه می شوید! جر

رئیس پلیس ترافیک ش��هری راهور گفت: جریمه 
رانن��ده متخلفی که حین حرکت دس��تش را از خودرو 

خارج کند، ۳0 هزار تومان است.
سرهنگ داوود قاسمیان در مورد برخورد با رانندگان 
یا افرادی که دس��ت خود را از خ��ودرو خارج می کنند، 
گفت: براس��اس قانون بیرون آوردن دس��ت از پنجره از 
سوی راننده یا سرنشینان خودرو تخلف محسوب شده 
و ماموران راهور در صورت رویت می توانند متخلفان را 

۳00 هزار ریال جریمه کنند.
وی با اش��اره به حوادثی که براثر این سهل انگاری 
رخ می ده��د، تاکید کرد: به جز راننده بیش��ترین خطر 
متوجه کودکانی اس��ت که دس��ت خود یا بدنشان را از 
شیشه خودرو خارج می کنند. بارها مشاهده شده است 
ک��ه در تصادفات افراد به علت بیرون آوردن دس��ت یا 

بدن، مشکالت جبران ناپذیری را تجربه کرده اند .
رئیس پلیس ترافیک ش��هری، تاکید کرد: متاسفانه 
اخیر در خودروهای دارای "سان روف" مشاهده شده افراد 
بی توجه کودکان را از آن آویزان کرده یا کودکان با ایستادن 

روی صندلی احتمال بروز حادثه را افزایش می دهند.

 هشدار به آرایشگران مردی که 
به زنان خدمات می دهند

رئیس اتحادیه آرایش��گران مردان��ه تاکید کرد: اگر 
گزارش��ی مبنی ب��ر فعالیت آقایان ب��رای ارائه خدمات 
آرایش��گری به بانوان دریافت شود، قطعا این موضوع را 

از طریق دادستانی دنبال خواهیم کرد.
مصطفی گواهی در ارتباط با آقایانی که به تازگی به 
ارائه خدمات آرایشگری به بانوان می پردازند، اظهار کرد: 
در این زمینه گزارش��ی به دست ما نرسیده است، زیرا 
در غیر این صورت قطعا به موضوع رس��یدگی خواهیم 
ک��رد. وی افزود: حتی اگ��ر ارائه این خدمات در خانه و 
منازل مس��کونی باشد ما به ش��یوه های ممکن بازرسان 
خود را فرس��تاده و پس از کس��ب اطالع��ات الزم اداره 

پلیس اماکن را در جریان قرار خواهیم داد.
گواهی گفت: سال گذشته نیز حدود ۱۷ تا ۱۸ نفر 
از افرادی که در این قالب فعالیت داش��تند را شناسایی 
کرده و به دادس��تانی معرفی کردیم و حتی دادس��تانی 

بابت این موضوع از اتحادیه صنف ما تشکر کرد.

فرار ۳ هزار دختر از خانه در نیمه نخست سال
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره 
به آمار پذیرش فرار دختران از منزل در سال ۹۵، گفت: 
با مقایس��ه این آمار در نیمه نخست سال جاری مشخص 
می شود آمار فرار دختران افزایش یافته است به طوری که 

در این زمان بالغ بر ۳ هزار دختر از منزل فرار کرده اند.
حس��ین اسدبیگی با اش��اره به برنامه ریزی سازمان 
بهزیس��تی کش��ور اظه��ار کرد: ب��ر همین اس��اس در 
سال جاری تعداد خودروهای اورژانس و همچنین مراکز 

مداخله در سطح کشور افزایش یافته است.
وی ب��ا اش��اره به آم��ار تماس ه��ای برقرار ش��ده 
درخصوص آس��یب های اجتماعی، بیان کرد: بخشی از 
این آس��یب ها ب��ه فرار دختران از من��زل برمی گردد به 
طوری که در سال ۹۵، ۵ هزار و ۳۸ مورد در این زمینه 

به اورژانس اجتماعی اطالع داده شده بود.
اسدبیگی ادامه داد: آمار اشاره شده در 4 بخش ثبت 
شده که یک هزار و ۱۱۸ مورد از طریق مراکز مداخله در 
بحران، یک هزار و ۱4 مورد از طریق خدمات سیار، دو هزار 
و ۵۷۹ م��ورد از طریق برقرار تم��اس با خط ۱2۳ و 2۵۹ 
مورد نیز از طری��ق پایگاه های خدمات اجتماعی پذیرش 
ش��ده اند. وی به آمار دختران فراری در 6 ماه ابتدایی ۹6 
اش��اره کرد و گفت: طی زمان اش��اره شده از طریق مرکز 
مداخل��ه در بحران 644 مورد، خط ۱2۳، یک هزار و۷2۷ 
مورد، خدمات سیار ۵۱۵ مورد و در نهایت از طریق مرکز 

مداخله در بحران نیز ۱44 مورد پذیرش شده اند.

مردم حق دارند ناراضی باشند
وقتی فرزند یک مسئول رسما اعالم می کند که ژن برتر دارد 
باید نگران مدیریت کش��ور باش��یم. فرزندان مس��ئوالن که با نام 
آقازاده ها معروف هستند نه دغدغه شغل و درآمد دارند و نه دغدغه 
مس��کن و... چرا چون ژن برتر هس��تند. این یعنی تبعیض، یعنی 
بی عدالتی، یعنی افزایش فاصله طبقاتی و یعنی ظلم و خیانت به 
مردم. وقتی مردم می بینند که برخی مسئوالن و خانواده های آنها 
در چه خانه هایی زندگ��ی می کنند، چه خودروهایی دارند و اکثر 
فرزندانش��ان در خارج از کشور به بهانه تحصیل اقامت دارند باید 
هم ناراضی باشند. من کاری به آن اراذل مزدور که به اموال مردم 
و بیت المال خس��ارت زدند و پرچم کش��ور را پ��اره کردند ندارم، 

منظورم مردمی اس��ت ک��ه جوان تحصیلکرده و بی��کار دارند که 
نمی تواند ازدواج کند. منظورم مردمی اس��ت که زیر اجاره خانه و 

بی کاری کمرشان له شده است.
بابایی

ایران گلستان می شد
اگر مس��ئوالن کش��ور یک صدم ش��جاعت، درایت و بصیرت 
رهبری را داش��تند، ایران گلستان می ش��د. جانم فدا رهبر. مردم 
ایران ب��ه خصوص جوانان غیور و مومن امروز منتظر فرمان رهبر 
فرزانه هس��تند تا با اش��اره ای تمام دش��منان ملت انقالبی ایران 
اسالمی را نابود کنند. آل سعود، رژیم صهیونیستی و سایر نوکران 

آمریکا بدانند که اگر رهبرمان فرمان دهد کمتر از 24 ساعت تمام 
کاخ های آنها را با خاک یکسان می کنیم.

فیضآبادی
 

ماهواره باعث افزایش شرارت می شود
ماهواره باعث افزایش ش��رارت در جامعه و خانواده می شود، 
خصوصا کس��انی که از آن اس��تفاده غلط می کنن��د، برنامه های 
صداوسیما اگر که متنوع تر و جذاب تر بشود و ارتباط صمیمانه با 
مردم برقرار کند و دافعه های خود را کش��ف و برنامه های بهتري 
ارائه کن��د خصوصا طنز می تواند موفق باش��د، ارتباط تصنعي و 
نادرست با مخاطب او را فراري می دهد، روانشناسي خاص خود را 

دارد، سریال های طنز اگر بهتر ساخته شوند، خوب است و مردم 
دوست دارند چون سالم است.

گمینی
 

از مردم سیلی خواهد خورد
م��ردم ایران بار دیگر نش��ان دادند حامی و پش��تیبان انقالب 
اس��المی هس��تند و هیچ فتنه و زوری نمی تواند در اراده این ملت 
تاثیر بگذارد. مردم نش��ان دادند گوش به فرمان والیت هس��تند و 
راس��ت و چپ و اصولگرا و اصالح طلب برای مردم بی اهمیت است 
و هر کسی از خط انقالب خارج شود از مردم سیلی خواهد خورد.
جمالی
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مکاتبات میان بنیاد شهید و 
درحـــاشیه

گروه جامعه
ش��هرداری نش��ان دهنده آن 
اس��ت که نتیجه مطلوبی از 
اخت��الف قدیم��ی برای ش��هید محس��وب کردن 

شهدای آتش نشان حاصل نشده است.
چندی اس��ت که میان مس��ئوالن شهرداری 
و مس��ئوالن بنیاد ش��هید در مورد موضوع شهید 
محسوب شدن یا نشدن شهدای آتش نشان پالسکو 
پرسش و پاسخ هایی رد و بدل شده  است که شائبه 
ادامه جدال قدیمی بنیاد ش��هید و آتش نش��انی را 
برای تصویب قوانین جدید ایجاد کرده اس��ت. زیرا 
مقررات شورای ش��هر که چندی است تسهیالتی 
را برای ش��هدای آتش نش��ان تصویب کرده است، 
می تواند این قوانین را فق��ط برای عوامل خود در 
تهران به کار ببرد. نمی تواند قانون گذاری مستقلی 
در این زمینه بکند. ش��ورای ش��هر و ش��هرداری 
می خواستند که این آتش نشان ها شهید محسوب 
ش��وند. در هیأت های دولت قبلی هم بحث ش��د و 
قرار ش��د روی آن کار شود اما این جدال به نتیجه 
نهایی نرس��ید. خأل قانونی به خاطر تصویب نشدن 
این مصادیق توسط هیأت وزیران کار را نیمه تمام 
گذاشته اس��ت. قانون گذار تهیه آیین نامه مصادیق 
را برعهده هیأت وزیران گذاشته بود. هیأت وزیران 
هم س��ال ۹۳ و سال های اخیر آن را نهایی کرد اما 

در مصادیق چیزی در این زمینه نیامده است.
حاال بار دیگر مکاتبات میان بنیاد و شهرداری 
نش��ان دهنده آن اس��ت که نتیجه مطلوبی از این 
اختالف قدیمی حاصل نش��ده اس��ت. محمدعلی 
نجفی، ش��هردار تهران و مهدی داوری مدیرعامل 
س��ازمان آتش نش��انی طی برنامه های مختلف در 
مقابل خبرنگاران از نامه نگاری های متعدد با بنیاد 
شهید برای ش��هید محس��وب کردن آتش نشانان 
پالس��کو خبر دادند و گالیه از عدم پاس��خ به این 
مکاتبات داشته اند. این در حالی است که به غیر از 
انتشار توضیحات مسئولین بنیاد از طریق رسانه ها، 
طبق اطالع تسنیم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
این بنیاد جواب مکاتبات مس��ئولین ش��هرداری و 

آتش نشانی را دو بار کتباً نیز ارائه داده است.
متن گالیه های شهرداری و پاسخ بنیاد شهید 

در ادامه می آید:
مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
تهران عصر روز دوشنبه ۱۸ دی ماه ۹6 در نشست 
خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر شهید محسوب 
ش��دن آتش نش��انان پالسکو خاطرنش��ان کرد: در 
رابطه با آتش نش��انان پالس��کو، مکاتبات زیادی با 
بنیاد شهید داشتیم اما هنوز جواب قطعی از بنیاد 
ش��هید مبنی بر شهید محسوب شدن آتش نشانان 

پالسکو دریافت نکردیم.
اما سه شنبه ۱۹ دی ماه ۹6 مهدی ایزدی، معاون 
تعاون و امور اجتماعی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 

در پاس��خ به ادعای مطرح شده از جانب مدیرعامل 
آتش نش��انی با اش��اره به ضرورت تجلیل از فداکاری 
آتش نش��انان عزیز که در راس��تای یاری رساندن به 
هموطنان و یا نجات جان افراد در حوادث آتش سوزی 
بذل جان می کنند، گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران 
حساس��یت های باالی افکار عمومی، صاحبان قلم و 
 اندیشه و شهروندان در دفاع از ایثارگری آتش نشانان 
قهرمان را نم��ودی بارز از عالقه و دلبس��تگی ملت 

شریف ایران به فرهنگ ایثار و شهادت می داند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات 
درباره شهدا و ایثارگران ادامه داد: بنیاد نیز همانند 
همه دس��تگاه های اجرایی بر حسب قوانین مصوب 
مجلس ش��ورای اس��المی و آیین نامه های مصوب 
هیئت وزیران نس��بت به ارائه خدم��ات به جامعه 
هدف خود اقدام می کند و هر آنچه از طرف مراجع 
قانونگذار و سیاس��ت گذار کالن کشور در چارچوب 
قان��ون و مقررات به این نهاد محول ش��ود قطعاً با 

تمام توان نسبت به اجرای آن اقدام خواهد کرد.
مع��اون تع��اون و امور اجتماعی بنیاد ش��هید 
در تش��ریح قوانی��ن مرتبط به خدمات رس��انی به 
ایثارگران گفت: براس��اس آخرین اصالحات قانون 
اساس��نامه بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران مصوب 
۱۳۸۷ و قانون جامع خدمات رس��انی به ایثارگران 
مصوب ۱۳۹۱ و همچنین آیین نامه تعیین و احراز 
مصادیق ش��هید و ایثارگر مص��وب هیئت محترم 
وزی��ران، در حال حاضر خانواده های ش��هدایی که 
در مناط��ق جنگی و یا آث��ار باقی مانده از جنگ و 
درگیری با اشرار به شهادت رسیده اند قانوناً تحت 

پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارند.
ایزدی افزود: بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران 
حس��ب این قوانین در مورد مأموران سازمان های 
مختلف��ی که ب��رای عملی��ات ام��داد و نجات در 
حوادثی نظیر س��یل، زلزله و آتش سوزی و... اقدام 
به فعالیت ه��ای ایثارگرانه برای نج��ات همنوعان 
می نماین��د فاق��د اختیارات قانونی الزم اس��ت اما 
خوشبختانه شورای اسالمی شهر تهران درخصوص 
ش��هدای آتش نش��ان طی مصوباتی در س��ال های 
۱۳۹4 و ۱۳۹۵ ش��هرداری تهران را مکلف به ارائه 
خدم��ات و تس��هیالت و تحت پوش��ش قرار دادن 

خانواده این عزیزان کرده است.
مع��اون تعاون و امور اجتماعی بنیاد با تأکید بر 
ضرورت ترویج فرهنگ ایثار در جامعه خاطرنش��ان 
کرد: بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در طی سال های 
گذشته با توجه به وقوع حوادث مختلف که منجر به 
جان باختن مأموران برخی دس��تگاه های اجرایی در 
طی عملیات امداد و نجات ش��ده، با توجه به وظیفه 
ذات��ی خود همواره حساس��یت و توج��ه الزم برای 
پاسداشت الگوهای بارز ایثار در عرصه های اجتماعی 
را داش��ته و در س��ازمان مدیریت بحران کشور نیز 
پیش نویس آیین نامه ای که به موجب آن دستگاه های 

مش��مول و به کار گیرنده این عزیزان بتوانند معادل 
)در حکم شهید( خدماتی به خانواده های افراد مورد 
نظر ارائه دهند در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم 
با تصویب آن ش��اهد خدمات رس��انی بیش��تری به 

خانواده های گرانقدر فداکاران عزیز باشیم.
چندی پیش نجفی، ش��هردار ته��ران هم 20 
آذرماه ۹6 در حاشیه سخنانش در مورد رسیدگی به 
وضعیت خانواده شهدای پالسکو گفته بود: تقاضای 
اصلی خانواده ش��هدای پالسکو از بنیاد شهید است 
و می خواهند که بنیاد ش��هید، آن ها را قبول کند تا 
بتوانند از مزایا استفاده کنند اما تاکنون بنیاد شهید 
این مساله را نپذیرفته چراکه می گوید این پذیرش 
براساس ضوابط شان نیست. اخیرا برای رئیس بنیاد 
شهید نامه ای نوش��تم و مجددا این تقاضا را مطرح 
ک��ردم و مطمئن باش��ید در این ۱۱ ماه آنچه که از 
عهده ش��هرداری تهران برآمده انجام داده . البته ما 
می دانیم از دس��ت دادن عزیزان را نمی شود جبران 
کرد اما اگر خواس��ته ای در چارچوب ضوابط داشته 

باشند به آن پاسخ مثبت می دهیم.
سعید عندلیبی، معاون حقوقی و امور مجلس 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، روز بعد از س��خنان 
نجفی یعنی در 2۱ اذرماه ۹6 در جلس��ه ش��ورای 
هماهنگی حقوقی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران با 
اش��اره به مسائل مطرح ش��ده از جانب شهرداری 
گفت: موضوع احراز شهادت براساس قوانین موجود 
انجام می ش��ود و درصورتی  که این قوانین نیاز به 
اصالح و یا ابهام زدایی داشته باشند، تغییرات الزم 
باید به تصویب مجلس ش��ورای اس��المی برسد تا 

بنیاد بتواند آن را اجرا کند.
وی گفت: براس��اس ماده ۱0 آیین نامه اش��اره 
ش��ده، مقرر شده اس��ت »در صورت بروز ابهام در 
تطابق مصادیق ش��هید و در حکم شهید با مفاهیم 
آن و سایر مصادیق ایثارگری، بین نیروهای مسلح 
و بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، پرونده براس��اس 
اختیارات ناش��ی از گردش کار پرونده های مسدود 
به شماره ۵۱۷۳ مورخ ۱۳6۹/۱۱/۱۱ مصوب مقام 
معظم رهبری به ش��رح ماده )۱۱( اتخاذ تصمیم و 

تعیین تکلیف می شود«.
عندلیبی درخصوص تفاوت ش��هدای خدمت 
و ش��هدای جنگ تحمیل��ی توضی��ح داد: خانواده 
شهدای خدمت براساس قانون تحت پوشش بنیاد 
شهید و امور ایثارگران قرار نمی گیرند و تسهیالت، 
کمک ها، حقوق و مزایای در نظر گرفته شده برای 
ای��ن عزیزان از س��وی س��ازمان های محل خدمت 
شهید در اختیار خانواده ها قرار می گیرد. اگر مجلس 
شورای اسالمی تعریف قانونی شهید را اصالح کند 
و ی��ا تبصره ای به ماده قانون��ی مربوط به مصادیق 
شهید اضافه کند که براساس آن آتش نشانان جان 
باخته در حین خدمت از جمله شهدای آتش نشان 
در حادثه پالسکو را مشمول مصادیق ایثارگر تلقی 

کند و آن را به تصویب برس��اند، بنیاد شهید و امور 
ایثارگ��ران مکلف ب��ه اجرای آن و تحت پوش��ش 
ق��رار دادن خانواده این عزیزان اس��ت اما در حال 
حاضر بدون محمل قانونی و مصوبه مجلس شورای 
اسالمی، بنیاد برای تحت پوشش قرار دادن خانواده 

این عزیزان اختیار قانونی را ندارد.

 آتش نشانان پالسکو
مشمول عنوان شهید نمی شوند

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: بنیاد 
ش��هید طبق قوانین خود هر چه س��ریع تر شرایط 
خانواده های جانباختگان آتش نشان حادثه پالسکو 

را تعیین تکلیف کند.
امی��ر خجس��ته در گفت وگو ب��ا خانه ملت، در 
رابطه با عدم تعیین تکلیف وضعیت شهید محسوب 
شدن شهدای آتش نشان پالسکو، گفت: بنیاد شهید 
مقررات و قوانینی برای اطالق عنوان شهید به افراد 
دارد که براس��اس آنها باید عمل شود بنابراین نباید 
امیدهای واهی به خانواده جانباختگان آتش نش��ان 

پالسکو داد و سیاسی برخورد شود.

نماینده مردم همدان و فامنین با تاکید بر اینکه 
بنیاد ش��هید باید هر چه س��ریع تر شرایط شهدای 
آتش نشان حادثه پالسکو را با مقررات و ضوابط تطابق 
داده و اعالم کند، تصریح کرد: اگر براساس مقررات 
جانباختگان حادثه پالسکو شهید محسوب می شوند 
هر چه س��ریع تر بنیاد ش��هید اعالم و شفاف سازی 
کند و بیش از این خانواده ش��هدای آتش نشان را در 
بالتکلیفی نگذارد. وی ادامه داد: دستگاه ها و افرادی 
که ادعا می کنند جانباختگان حادثه پالسکو شهید 
محس��وب می شوند باید با برگزاری جلساتی با بنیاد 
شهید هر چه سریع تر وضعیت خانواده جانباختگان 

پالسکو را تعیین تکلیف کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: براساس 
ضوابط و مقررات عنوان شهید به فردی اطالق می شود 
که در جبهه جنگ جان خود را از دست دهد بنابراین 
آتش نشانان جزو این افراد محسوب نمی شوند. وی در 
رابطه با نقش مجل��س در این موضوع، گفت: اطالق 
عنوان ش��هید به افراد ضوابط خاص خود را داشته و 

مجلس در این رابطه نقشی ندارد.

 بی توجهی بنیاد شهید
به خانواده جانباختگان حادثه پالسکو

عضو کمیسیون ش��وراها و امور داخلی کشور 
با انتق��اد از اینکه نه جانباختگان حادثه پالس��کو 
ش��هید محس��وب ش��دند و نه خانواده آنان تحت 
پوشش بنیاد شهید قرار گرفتند، خواستار آن شد 

که مطالبات این افراد رسیدگی شود.
قاس��م میرزایی نیک��و نیز در این ب��اره گفت: 
مقررات��ی برای اطالق عنوان ش��هید در چارچوب 
مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تصویب و 

مقام شهادت و شهید در آن تعریف شده است.
نماین��ده مردم دماوند در مجلس افزود: عنوان 
ش��هید به کسی اطالق می ش��ود که نظامی بوده و 
در جبه��ه جنگ یا در مقابله با اش��رار جان خود را 
از دست دهد بنابراین آتش نشانان جزو این نیروها 
محسوب نشده و بنیاد شهید نیز نمی تواند بر خالف 
آیین نامه ها و مقررات نسبت به اطالق عنوان شهید 
به آتش نشانان جان باخته پالسکو اقدام کند. وی با 
بیان اینکه حتی به جانباخت��گان فاجعه دلخراش 
من��ا عنوان ش��هید اطالق نش��د، گف��ت: خانواده 

جانباختگان از مزایای شهدا برخوردار نشدند.
میرزایی نیک��و با بیان اینکه ب��رای حمایت از 
خانواده ش��هدای آتش نشان پالس��کو باید تدابیر 
وی��ژه ای اتخ��اذ ش��ود، تصری��ح ک��رد: مطالبات 
خانواده ه��ای ش��هدای آتش نش��ان باید از س��وی 

دستگاه های مسئول پیگیری شود.
نماین��ده م��ردم دماون��د در مجلس اف��زود: از 
نماین��ده ولی فقیه در بنیاد ش��هید تقاضا داریم با 
اس��تفاده از اختیارات خود و کس��ب اجازه از مقام 
معظم رهبری مطالبات خانواده شهدای آتش نشان 
را پیگیری کند تا آتش نشانان پالسکو تحت پوشش 
بنیاد ش��هید ق��رار گرفته و خانواده آنه��ا بتوانند از 
مزایای خانواده ش��هید برخوردار ش��وند. وی ادامه 
داد: خانواده شهدای آتش نشان پالسکو چشم انتظار 
حمایت های بنیاد شهید هس��تند امیداریم به رفع 

مشکالت آنها توجهی جدی شود.

افزایش ارزش سهام فوالد مبارکه نشانه عملکرد مثبت شرکت است
مدیرعامل فوالد مبارکه در این جلس��ه که با حضور مدیرعامل، معاونان و س��ایر 
اعضای این کمیته برگزار ش��د، پس از اس��تماع گزارش نواحی و معاونت های مختلف 
ش��رکت، موفقیت فوالد مبارکه در نخستین دورۀ ارزیابی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا 
)EFQM( و کسب عنوان سرآمدی و تقدیرنامه پنج ستاره و همچنین راهیابی فوالد 
مبارکه به جایزۀ جهانی تعالی س��ازمانی را به همۀ مدیران و کارکنان شرکت تبریک 
گفت و از تالش کارکنان گروه فوالد مبارکه در کسب رکوردهای تولید قدردانی کرد.

بهرام س��بحانی با اشاره به این مطلب که س��هام شرکت فوالد مبارکه از زمان 
برگ��زاری مجمع عمومی در تیرماه س��ال جاری تاکنون بیش از ۱00درصد افزایش 
داشته است اظهار کرد: این روند مثبت و این میزان افزایش ارزش سهام سهامداران 
حقیقی و حقوقی فوالد مبارکه نشان دهندۀ عملکرد مثبت کارکنان شرکت است.

مدیریت حمل ونقل مواد اولیه از دیگر مواردی بود که مدیرعامل فوالد مبارکه 
به آن اش��اره کرد و گفت: به همین منظور می توان با تش��کیل یک کارگروه کارامد 
از سوی واحد خرید شرکت، حمل مواد اولیه از معادن تا شرکت فوالد مبارکه را با 

کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی کرد.
س��بحانی با اش��اره به اهمیت توسعه های زیر س��قف فوالد مبارکه اظهار کرد: 
توسعه ها باید با هماهنگی کامل بهره بردار ناحیه صورت گیرد تا بدون وارد آوردن 

هرگونه مانع و خلل در تولید، تحقق اهداف بهره بردار را نیز در بر داشته باشند. 

یخی شهر توسط شهرداری مشهد  حفظ همه خانه های تار
خوشبختانه آس��تان قدس رضوی تصمیم گرفته برای بهسازی و بازپیرایی بازار 
رضا)ع( وارد عرصه شود و در این راستا اقداماتی انجام دهد که طبیعتا اقدامات الزم 

در این زمینه باید با همکاری شهرداری مشهد، کسبه و انجمن بازار صورت پذیرد. 
تقی زاده خامسی در بازدید از بازار رضا)ع( و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه 
بیان داشت: امروز به دعوت انجمن بازار رضا)ع( و مدیریت آستان قدس به بازدید از 
این بازار آمدم تا تصمیماتی در مورد آن اتخاد نماییم. وی افزود: 42 سال از ساخت 
ب��ازار رضا)ع( می گذرد ام��ا از آن زمان تاکنون، کار جدی ب��رای بازپیرایی این بازار 

صورت نگرفته است.
شهردار مشهد مقدس ادامه داد: خوشبختانه آستان قدس رضوی تصمیم گرفته 
برای بهس��ازی و بازپیرایی بازار رضا)ع( وارد عرصه ش��ود و در این راستا اقداماتی 
انجام دهد که طبیعتا اقدامات الزم در این زمینه باید با همکاری شهرداری مشهد، 

کسبه و انجمن بازار صورت پذیرد.
تقی زاده خامسی اظهار داشت: در این بازدید و جلسه، همفکری الزم در جهت 
هم افزای��ی کار ص��ورت گرفت و مقرر گردید ت��ا موضوعاتی از قبی��ل ایمنی بازار، 

بازپیرایی و استحکام بخشی آن در اولویت قرار گیرد.
وی گف��ت: این بازار ش��کل قدیمی به خود گرفته اس��ت که ب��ا تمیز کردن و 

نماسازی بهتر، ایجاد ورودی های جدید می توان آن را سر و سامان داد.
ش��هردار مش��هد مقدس تصریح کرد: در هر کجای دنیا اگر بازاری داش��تند که 
س��االنه 20 میلیون نفر مشتری و بازدید کننده داشت قطعا کارهای جدی تری برای 
بهسازی آن انجام می دادند. ما نیز مصمم هستیم دست به دست هم دهیم تا با کمک 

کسبه و آستان قدس رضوی، رنگ و بوی جدیدی را به بازار رضا)ع( ببخشیم.

یابی عملکرد می تواند و باید قوه محرکه سازمان باشد ارز
هفدهمین همایش نظام پیش��نهادهاي ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان که با 
محوریت نظام پیش��نهادها و ارزیابي عملکرد برگزار گردید. فلس��فه وجودي نظام 

پیشنهادها، ایجاد و تداوم حرکت براي ارتقای عملکرد است.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در هفدهمین همایش نظام پیشنهادهاي 
شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: یکپارچگي و هماهنگ بودن تمام اجزاء سیستم شرکت، 

منوط به ارزیابي مطلوب عملکرد است که به تبع آن، تعالي سازمان تحقق مي یابد.
چاوشي افزود: ارزیابي عملکرد باید منجر به اقدامات اصالحي و تعالي سازماني 
گ��ردد و در صورتي ک��ه قبول کنیم ارزیاب��ي عمکرد، قوه محرکه نیروي انس��اني 
اس��ت، باید مراحل ارزیابي به طور صحیح انجام ش��ود؛ فرد ارزیابي شونده چندین 
بار مصاحبه ش��ود؛ همچنین به منظور کام��ل نمودن این چرخه، اجراي دوره هاي 

آموزشي تکمیلي براي روسا نیز الزامي به نظر مي رسد. 
وی با اش��اره به دیدگاه ویژه مدیریت بر کیفي س��ازي و توانمندسازي نیروي 
انساني با تاکید بر شرح وظایف، اظهار داشت. زماني که همه کارکنان یک سازمان، 
ش��رح وظایف خود را بدانند و کارکنان آموزش الزم را دیده باش��ند ولي به سمت 
بهبود مس��تمر حرکت نکنند، این سازمان در یک سطح ثابت حرکت خواهد کرد و 

متعالي نخواهد شد ولي با ارائه پیشنهادهاي کایزني مي توان همیشه پویا بود.

وژه آموزشی در نیمه نخست امسال در استان بوشهر احداث 2۳ پر
مدیرکل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس استان بوشهر از ساخت 2۳ پروژه 

آموزشی در نیمه نخست امسال توسط خیرین در استان بوشهر خبر داد.
احم��د مرادی گفت: در س��اخت این 2۳ پ��روژه، خیری��ن 2۳0 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری کرده اند و این در حالی است که اکنون دهها مدرسه باتالش خیرین 
در نقاط مختلف اس��تان بوشهر در حال س��اخت است. وی از ساخت 4۷0 مدرسه 

دراستان بوشهرتوسط خیران خبر داد.
مدیرکل نوس��ازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با بیان اینکه در هفته 
آینده س��اخت و افتتاح چند مدرسه خیر ساز در استان بوشهر آغاز می شود افزود: 2 
مدرس��ه خیرساز در شهرستان های جم و گناوه هفته آینده افتتاح می شود و این در 
حالی است که ساخت 4 مدرسه با مشارکت شرکت های پتروشیمی در منطقه پارس 

جنوبی در کنگان، جم و عسلویه آغاز می شود.

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي ( نوبت دوم ) شماره ٣٣-٩٦ ق

شماره فراخوان سامانه ستاد : ٢٠٠٩٦٥١١٧٠٠٠٠٢٨

شرکت آب و فاضالب شهري استان گيالن 

١- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب شهري استان گيالن 
٢- شرح مختصر موضوع مناقصه : توسعه و اصالح شبکه توزيع آب آشاميدني شهر رشت 

٣- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت ستاد :از تاريخ ٩٦/١٠/٢١ الي ٩٦/١٠/٢٦ 
مهلت زماني ارائه پيشنهاد تا ساعت ١٤ روز شنبه مورخ ٩٦/١١/٧ 

زمان بازگشايي پيشنهاد ها : ساعت ٩ صبح روز يکشنبه مورخ ٩٦/١١/٨ 
٤- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخه ٩٦/١٠/٢١ مي باشد. 

تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکات از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس  کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .(ضمنا پيمانکاران مکلف هستند پاکت الف را بصورت فيزيکي نيز تحويل دهند.) 
قراردادها  دفتر   - مناقصه  برگزاري  و   ٠١٣٣٣٣٦٨١٦٦ توسعه   و  مهندسي  معاونت   – مناقصه  اسناد  خصوص  در  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 

 ٠١٣٣٣٣٦٨٤٨٢
 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : رشت ٠١٣٣٣٢٥١١٣٦ تهران ٠٢١٤١٩٣٤ 

٥- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه : 
بانک ملي شعبه محتشم رشت کد شعبه ٣٧٢٠ شماره شبا  به حساب شماره ٠١٠٨١٠٢٣٢٨٠٠٥  اسناد مناقصه ٥٠٠,٠٠٠ ريال (پانصد هزار ريال ) است که  قيمت 

٠٢٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١٠٨١٠٢٣٢٨٠٠٥ IR  به نام شرکت آب و فاضالب استان گيالن فقط بصورت الکترونيکي از درگاه سامانه ستاد واريز گردد
نامه تضمين براي  يا اصل فيش واريز وجه نقد بر اساس آيين  بانکي معتبر  نامه  ٦- ميزان سپرده شرکت در مناقصه :٤٨٩,٩٠٠,٠٠٠ ريال(نوع تضمين : ضمانت 

معامالت دولتي شماره ١٢٣٤٠٢/ت ٥٠٦٥٩ ه  مورخ ٩٤/٩/٢٢ مي باشد)
مبلغ برآورد ٩,٧٩٧,٢٩٢,٨٤٦ ريال 

مبناي برآورد اوليه : فهرست بها پايه سال ٩٦ نوع فهرست بها:شبکه توزيع آب– تاسيسات مکانيکي 
٧- رشته پيمانکار: آب 

٨- ارائه گواهينامه HSEدر هنگام عقد قرارداد الزامي است.
٩- محل تامين اعتبار : عمراني طرح شماره ٠٣٤ گ ١٥٠٣٠٠٣ و ساير طرحهاي داراي اعتبار و پرداخت به صورت نقد يا اوراق ( صکوک اسالمي ) 

١٠- دستگاه نظارت : معاونت مهندسي و توسعه 
http://iets.mporg.ir : ١١- سايت ملي مناقصات کشور

www.abfa-guilan.ir : سايت شرکت آب و فاضالب شهري استان گيالن
١٢- مهلت اعتبار پيشنهاد: سه ماه (براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد مي باشد)

١٣- هزينه يک نوبت آگهي مندرج در روزنامه کثيراالنتشار استان و يک نوبت آگهي مندرج در روزنامه کثيراالنتشار کشور بعهده برنده مناقصه مي باشد . 

جدالشهرداریوبنیادشهیدبرایوضعیتشهدایآتشنشانپالسکوبهکجارسید؟

آقایان مسئول یکسال گذشت
نمای نزدیک

این درحالیس��ت که در تاریخ 10 بهمن ماه 
س��ال 95 رهب��ر معظ��م انق��اب در تجلیل از 
فداکاری آتش نش��انان مؤمن و شجاع درپیامی 
اعام کردند که: »اکنون پس از شبها و روزهای 
تل��خ نگران��ی و کاوش، نوبت آن اس��ت که یاد 
ف��داکاری باش��کوه و مظلومانه ی آتش نش��انان 
مؤمن و شجاع ملت ایران ثبت و بزرگ داشته 
شود و مردانی را که حقاً باید قهرمانان کم اّدعا 
و بااخاص نامیده ش��وند همگان بشناس��ند و 

درس آنان را در خاطر نگه دارند.
ای��ن جوانمردان ب��رای نجات ج��ان و مال 
هم میهن��ان خود، با ش��هامتی ش��گفت انگیز به 
درون آت��ش و آوار رفتن��د و جان خ��ود را در 
خطر نهادن��د و خود را فدا کردند. آنان یک بار 
دیگر خاطرات فداکاریهای دوران دفاع مقدس 
را زن��ده کردن��د و نش��ان دادن��د ک��ه ایرانی 
مؤم��ن آنج��ا که پ��ای خطرپذی��ری ب��رای ادای 
وظیفه در میان اس��ت عزمی راس��خ و شجاعتی 
مثال زدنی را تجّس��م می بخش��د و در راه خدا 
مت��اع ج��ان را بی چند و چ��ون عرض��ه میکند. 
خانواده ه��ای داغ��دار و همه ی مل��ت ایران به 
این عزم و ش��هامت برخاس��ته از ایمان ببالند 
و صاحبنظ��ران، ای��ن پدی��ده را در تحلیله��ا و 
محاس��بات خود درباره ی ایران و ایرانی مؤمن 
به حساب آورند. این حادثه از سوئی غم انگیز 
و از س��وئی افتخارآمیز اس��ت. اینها شهیدان 
راه خدمت دشوار و انجام وظیفه ی پرخطرند و 

هرگز فراموش نخواهند شد ان شاءاهلل.
دیگ��ر  و  عزی��زان  آن  غ��م  در  اینجان��ب 
جان باخت��گان حادثه ی پاس��کو ب��ا خانواده ها و 
بازمان��دگان آنان ش��ریکم و از خداوند متعال 
برای آنان رحمت الهی و برای اینان صبر و اجر 
مسألت میکنم. همچنین از دستگاهها و افرادی 
ک��ه در این ده ش��بانه روز تلخ ب��ا همه ی توان 
برای نجات جان آتش نشانان و گرفتارشدگان، 
کوه س��نگینی از کار و تاش و همت و نگرانی 
را بر دوش کش��یدند و با همکاری و صمیمیّت، 
کاری بزرگ را به پایان رس��اندند تشکر میکنم 

و پاداش الهی را برای آنان میطلبم.«


