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استقرار آتش نشانان در معابر پایتخت از ساعت 15 
معاون عملیات سازمان آتش نشانی گفت: استقرار آتش نشانان 

برای مراسم چهارشنبه سوری از ساعت 15 امروز آغاز می شود.

واحد کیانی اظهار کرد: عالوه بر آماده باش 1۳۰ ایستگاه آتش 
نشانی در شب چهارشنبه پایان سال، چندین گروه ویژه با ۲۷۳1 
نفر از آتش نشانان در قالب ۴5۳ تیم پیاده به صورت گروه های ۲ 
و ۳ نفره مجهز به تجهیزات مخصوص و خاموش کننده ها، 5۷5 

دستگاه خودرو سبک و سنگین آتش نشانی برای سه شنبه پایان 
سال، در سطح پایتخت آماده باش خواهند بود.

وی ادام��ه داد: ب��رای تامین ایمن��ی، ن��اوگان خودرویی و 
آتش نشانان با استقرار ۲۳۲ دستگاه خودرو سبک و ۲۳۴ دستگاه 

خودرو س��نگین و 1۰۹ دس��تگاه موتورس��یکلت آتش  نشانی به 
همراه تیم های پیاده در 1۰۲۸ نقطه از س��طح شهر تهران شامل 
میدان ها، چهارراه ها، معابر و حاشیه برخی بزرگراه ها، از ساعت 15 

امروز تا پایان این مراسم آماده خدمت رسانی هستند.

حمله به مأموران ناجا در خیابان پاسداران 
سازماندهی شده بود

سرپرس��ت دادس��رای ام��ور جنایی گف��ت: حمله 
ب��ه مأموران ناج��ا در حادث��ه خیابان پاس��داران صرفاً 
برمبن��ای یک عصبانیت لحظ��ه ای نبوده و یک موضوع 

سازماندهی شده بوده است.
محمد ش��هریاری در دومین جلس��ه محاکمه عامل 
شهادت ۳ مأمور نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران 
که در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور 
متهم، وکیل وی، اولیای دم مقتوالن و وکالی آنها برگزار 
ش��د، اظهار کرد: بسیار ساده لوحانه است اگر بپنداریم که 
تهاجم متهم به مأموران نیروی انتظامی برمبنای عصبانیت 
لحظه ای بوده اس��ت زیرا در همان شب مورخ ۳۰ بهمن و 
بامداد یکم اسفند دو دستگاه خودروی دیگر شامل پرشیا و 
سمند به مأموران حمله ور می شوند؛ حتی خودروی سمند 
در گلستان هفتم به صورت رفت و برگشت و بسیار حرفه ای 

تعدادی از مأموران را مجروح می کند.
سرپرست دادسرای امور جنایی و نماینده دادستان 
تهران در این پرونده افزود: البته متهمان مذکور دستگیر 
ش��دند، اکنون س��ؤال این اس��ت که؛ آنها کتک نخورده 
بودند و عصبی هم نبودند، بنابراین چرا حمله ور ش��دند؟ 
این مس��ئله حاکی از سازماندهی ش��ده بودن تهاجم به 
مأموران است. وی ادامه داد: اتوبوس مذکور محلی برای 
حضور افرادی از هم مسلکان متهم بوده و 15 روز نیز در 
گلستان هفتم پارک شده بود، بنابراین این طور نیست که 
صرفاً بر مبنای یک عصبانیت لحظه ای به مأموران حمله 
ش��ده باشد. مالک اتوبوس و فردی که دعوت  کننده بود، 
بین افراد دستگیرش��ده هستند و از آنها تحقیق شده که 

پرونده مزبور در مرجع جداگانه ای رسیدگی می شود.
ش��هریاری اضافه کرد: فیلم موجود از لحظه تهاجم 
به مأموران نیروی انتظامی حاکی از این است که متهم 
به خالف اظهاراتش دقیق��اً متوجه بوده که چه می کند 
و توقف اتوب��وس نیز پس از تهاج��م ارادی نبوده بلکه 

به خاطر برخورد با موانع، اتوبوس متوقف شده است.
وی در ادام��ه همچنین با اش��اره ب��ه اظهارات روز 
گذشته متهم مبنی بر اینکه به خاطر صدور حکم جلب 
برای نورعلی تابنده در آن محل حاضر شده بود، گفت: 
بر اس��اس تحقیقاتی که از متهمان دیگر صورت گرفته، 
اطالعات آنها از س��ایت های متفرقه بوده و قراری برای 

دستگیری فرد مذکور صادر نشده بود.
سرپرست دادس��رای امور جنایی اضافه کرد: متهم 
روز گذشته در پاسخ به دادگاه گفته که عضو هیچ گروه 
و فرقه ای نیس��ت در حالی که به اعتراف خودش یکی از 
دراویش است و این فرقه سلسله  مراتب و مرامنامه خاص 

خود را دارد و بنابراین عضویت متهم محرز است.
شهریاری افزود: به خالف اظهارات وکیل متهم، وی 
از س��المت روانی کامل برخوردار است و هم خود متهم 
به ای��ن موضوع اعتراف کرده و هم روانپزش��ک قانونی 

سالمت روانی متهم را تأیید کرده است.
در ابتدای دومین جلسه محاکمه عامل شهادت ۳ مأمور 
نی��روی انتظامی در حادثه خیابان پاس��داران، متهم وکیل 
تعیینی به دادگاه معرفی کرد که وکیل وی پش��ت تریبون 
قرار گرفت و از دادگاه خواس��ت در ص��ورت صالحدید در 
جلسه امروز )دیروز( وکیل تسخیری دفاع کند و در غیر این 

صورت مهلتی داده شود تا بتواند پرونده را مطالعه کند.
پ��س از ای��ن موض��وع دادگاه به مدت چن��د دقیقه 
وارد ش��ور ش��د و اعالم کرد که با توجه به معرفی وکیل 
تعیینی و منتفی شدن وکیل تسخیری امکان دفاع وکیل 
تسخیری در جلس��ه وجود ندارد. همچنین دادگاه اعالم 
ک��رد با توجه به اینکه نی��روی انتظامی نماینده حقوقی 
خ��ود را تغییر داده ابتدا تذکرات ی��ا توضیحات نماینده 
دادس��تان و نماینده حقوقی ناجا استماع و سپس درباره 

تقاضای وکیل تعیینی متهم تصمیم گیری می شود.
الزم به ذکر اس��ت جلسه س��وم رسیدگی به پرونده 

محمد ثالث یکشنبه ۲۷ اسفندماه برگزار خواهد شد.

تمهیدات ترافیکی پنج شنبه و جمعه آخر سال 
اعالم شد

پلیس راهور تهران بزرگ برای جلوگیری از ایجاد ترافیک 
در پنجشنبه و جمعه آخر سال مناسب ترین مسیرهای ورود 

شهروندان به بهشت زهرا)س( را اعالم کرد:
س��اکنین غرب تهران: این شهروندان می توانند برای 
دسترس��ی به بهش��ت زهرا)س( از طریق بزرگراه آیت اهلل 
سعیدی از مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان وارد آزادراه 
خلیج فارس به سمت جنوب شده و از طریق پل حرم وارد 
بلوار عالمه عس��گری ش��ده و نهایتا از طریق در 1۳ آبان 
)باب االسالم( وارد بهش��ت زهرا)س( شوند. دسترسی به 

قطعات جدید نیز از این طریق امکان پذیر است.
ساکنین مرکز تهران: این دسته از شهروندان می توانند 
پس از ورود به بزرگراه نواب و س��پس بزرگراه تندگویان 
وارد بزرگراه شهید هاشمی شده و از طریق در باب الشهدا 
وارد قطعات داخلی بهشت زهرا)س( شوند. دسترسی به 
قطعات شهدا از این طریق راحت تر خواهد بود، همچنین 

دسترسی به قطعات جدید نیز امکان پذیر است.
ساکنین مناطق شرق تهران: این گروه از شهروندان 
نیز می توانند از طریق بزرگراه ش��هید رجایی یا مس��یر 
ش��رق به غرب بزرگ��راه آزادگان وارد جاده قدیم قم به 
سمت جنوب ش��ده و پس از عبور از سه راهی باقرشهر 
توس��ط درب های باب الرضا)ع( و باب الزه��را)س( وارد 
قطعات قدیم ش��وند، یا از طریق درب های باب الحیدر و 

باب الحوائج به قطعات جدید دسترسی داشته باشند.

 پایان عملیات جست وجوی 
پیکر های جان باختگان هواپیمای ترکیه

مدیر مرکز هماهنگی و کنترل عملیات سازمان امداد 
و نجات هالل احمر از پایان عملیات جست وجوی پیکر های 
جان باختگان حادثه س��قوط هواپیمای ترکیه در ارتفاعات 
هلن شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

حسین درخشان گفت: از صبح دیروز نیرو ها با بالگرد 
به محل س��قوط هواپیما اعزام و جست وجو های خود را 
آغاز کرده بودند. وی افزود: 11 پیکر جان باختگان حادثه 
کش��ف و به پایین ارتفاعات منتقل شد که ۸ پیکر قابل 

شناسایی بود از جمله دختر میلیاردر ترکیه ای.

یادداشت

 رسمی است که نسل ما
با ریشه و اساس آن ناآشنا است

75sanasi@gmail.com

ثنا صفری

چهارشنبه س��وری را می گویم، رس��می ایرانی که قدمتی 
دیرینه دارد و یکی از ش��یرین ترین جش��ن های ایرانی نزدیک 
عید نوروز اس��ت که در ش��ب آخرین چهارش��نبه سال برگزار 
می شود. و از همه مهمتر این جشن ایرانی یک جشن همگانی 
است و فقط مختص به گروه، قوم و یا وابسته به عقیده خاصی 
نیس��ت بلکه از بدو این جشن ایرانیان آن را برگزار می کرده اند 
و چقدر هم ش��یرین برگزار می شده است که حال، حسرت آن 

و تفاوت هایش با امروز برایمان مانده است.
چهارشنبه س��وری از دو واژه س��اخته ش��ده اس��ت و کلمه 
»سوری« به معنای سرخ است. در واقع به این دلیل نام گذاشته اند 
که در سه شنبه شب، هنگام غروب آفتاب آتشی بر پا می کرده اند 
و هن��گام پریدن از آن می خواندند: )زردی من از تو س��رخی تو 
از من( با این حرکت می خواس��تند بیماری ها مش��کالت و تمام 

اتفاقات سال را به آتش دهند و با شادی سال نو را آغاز کنند.
بع��د از به اصطالح آتش بازی البته ن��ه به معنای امروزی؛ 
همان پریدن از آتش منظور اس��ت. تمام اقوام و آش��نایان دور 
هم جمع می شدند و رسم های دیگر را به جا می آوردند. یکی از 
آن ها آجیل مشکل گشای شب چهارشنبه سوری است، مردم بر 
این باور بودند که با خوردن آجیل مشکل گشای این شب همه 
بدی ها از بین رفته و کینه و حس��ادت از آن ها دور می ش��ده و 

همینطور با شکستن کوزه، بالها را از خود دور می کردند.
یکی دیگر از رسم ها که همه با آن آشنا هستند قاشق زنی 
اس��ت، آیینی دلنشین که باعث مهر و محبت و صمیمیت بین 
همس��ایه ها می شد، با کشیدن چادر بر سر و کوبیدن قاشق بر 
کاس��ه به در خانه ها می رفتند تا خوردنی های این ش��ب را از 

همسایگانشان بگیرند.

رسم های دیگری هم هست که ممکن است نصف مردم از 
آن مطلع باشند و اسم آن به گوششان خورده باشد، مانند: قلیا 
س��ودن، دود کردن کندر و اس��فند، پختن آش، شال انداختن 
که رس��می قدیمی و بس��یار سخت است و در آخر فال گوشی 

که خیلی ها معتقدند و هنوز آن را انجام می دهند.
خیلی سال است که دیگر مردم ما آن فرهنگ ایرانی و غنی 
خود را به دس��ت فراموشی سپرده اند و حیف که نسل جوان آن 
را نمی دانند و نسل های آینده ممکن است به طور کل از رسم و 
رس��ومات ایرانی بی خبر شوند، به دلیل آنکه بزرگترها باید آن را 
سینه به سینه و نسل به نسل منتقل کنند و با به جا آوردن آن از 
بین رفتن آن ها جلوگیری کنند ولی متاسفانه این چنین نیست 
و عواقب آن هم در ش��ب چهارشنبه سوری شده شامل استرس، 
آتش سوزی، ترکیدن مواد محترقه در دست و آسیب های جانی.

ولی چرا؟ آیا واقعا این بوده جش��ن و چهارشنبه سوری در 
گذشته؟ این بوده فرهنگ ایرانی و رسم و رسوماتش؟

به جای شنیدن صدای قاشق زدن بر کاسه، صدای مهیبی 
در این شب ها شنیده می شود که به دنبال آن شکستن شیشه 
و اتفاقی ناگوار را به همراه دارد که تمام آن حوادث تلخ را هر 

سال در شبکه های خبری شاهد هستیم.

اگر تمام والدین رسم و رسومات را به فرزندان خود یادآور شوند 
و با انجام آن الگویی برای دیگران و نسل جدید باشند شاید بتوان 
دوباره آیین ایرانی خود را پا برجا کنیم و با نخریدن مواد محترقه ای 
که چینی ها به خوردمان می دهند است تنبیهی هم برای آنهایی 
باش��د که وارد می کنند تا دس��ت از کم کاری خود بردارند، زیرا با 
نخری��دن تمام آن مواد محترقه ای که به صورت مجاز یا غیرمجاز 

وارد کشور شده است روی دست واردکننده و فروشنده می ماند.
با این حرکت باعث می ش��ویم آتش نشان ها و گشت پلیس 
در س��طح ش��هر به جای آماده باش ب��رای جلوگیری از افتادن 
اتفاقی جبران ناپذیر با این حرکت خودجوش مردمی فقط یک 

شب را آسوده در کنار خانواده های خود بگذرانند.
باید از یک جایی ش��روع کرد، شدنی است اما زمان می برد 
و نیازمند والدینی اس��ت که وظیفه خود را در مورد این حرکت 
خود ج��وش انجام دهند زیرا به ش��خصه بزرگتره��ا، والدین و 
مس��ئولین را مقصر می دانم که کم کاری کرده اند و خانواده ها با 
کناره گرفتن از دور هم جمع ش��دن ها و رس��م و رسومات، این 
جش��ن قدیمی را تبدیل به جشنی پرخطر کرده اند که شباهتی 
به جش��ن ندارد زیرا با دور ش��دن از فرهنگ و رسومات قدیمی 

شبی تلخ و پر خطر را برای فرزندانشان ساخته اند.

mohsenrajabi.mr2@gmail.com

محسن رجبی

رئیس سازمان بسیج سازندگی 
از اع��زام 1۳۴۷ گروه جهادی گزارش رسانه

در نوروز ۹۷ برای خدمت رسانی  
به مستضعفان خبر داد.

س��ردار نعمان غالمی در نشست خبری گفت: 
سازمان بسیج سازندگی در سال جاری ۸۹1۲ گروه 
جه��ادی ایجاد و اعزام کرد که 1۳۴۷ گروه جهادی 
نیز در ایام نوروز 1۳۹۶ در خدمت به مردم مستضعف 
خواهد بود. وی با بیان اینکه هم اکنون ساخت ۶۰۰ 
واحد مسکونی در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب آغاز 
شده است، عنوان کرد: امسال ۸۰۰۰ واحد مختلف 
از جمله درمانگاه، مدرس��ه و خانه با کمک خیرین 

برای رفع محرومیت ساخته شده است.
مسئول سازمان بسیج س��ازندگی با تأکید بر 
نقش مردم در زمینه کمک رس��انی به زلزله زدگان 
کرمانشاه، عنوان کرد:  در همان مقطع اول با تهیه 
و استقرار 5 هزار کانکس در منطقه، به زلزله زدگان 
کمک ش��د و در ادامه نیز 1۴۷۰ کانکس از طریق 
کمک های مردمی در اختی��ار زلزله زدگان منطقه 
سرپل ذهاب قرار گرفت. وی با اشاره به ساماندهی 
گروه های جهادی و تالش در زمینه خدمت رسانی و 
نقش آفرینی در این عرصه عنوان کرد: برنامه ریزی 
برای ساخت ۶۰۰ خانه مسکونی از طریق همکاری 
نیروه��ای جهادی از ۲۰ روز قبل آغاز ش��ده و در 
حال حاضر گروه های جهادی در تالش برای اعزام 

به این مناطق هستند. 
غالمی با بیان اینکه س��ازمان بسیج با ۸ هزار و 
۹1۲ گروه جهادی در خدمت مردم است، عنوان کرد: 
در پایان س��ال ۹5 و به مدت سه روز اقدام های الزم 
برای واکسینه شدن از بیماری های در مناطق هدف 
در حالی صورت گرفت که در عرصه های مختلف نیز 
از جمله منطقه کوه بنان کرمان با اس��تفاده از مدل 
اجرا ش��ده در منطقه س��رپل ذهاب از طریق کمک 
س��پاه ۳ اس��تان مختلف از جمله سپاه الغدیر یزد و 

سپاه کرمان جهت کمک به مردم اقدام شد. 
مسئول سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه 

در حال حاضر 1۳ مجموعه اس��تانی بس��یج برای 
ساخت و س��از در منطقه کوهبنان کرمان مستقر 
و ساخت ۶۰۰ واحد مختلف را در دستور کار قرار 
داده ان��د، عنوان کرد: 1۳۴۷ گروه جهادی مختلف 
در ایام نوروز ۹۷ به مناطق کرمانش��اه، خوزستان 
و کرمان اعزام خواهند ش��د. این در حالی اس��ت 
که ظرفیت مردمی ب��رای کمک به هم نوعان خود 
بس��یار منحصر به فرد بوده و با فراهم کردن بستر 
مناسب می توان از این ظرفیت بی نظیر در راستای 

کمک به مردم استفاده کرد.
ب��ه گفته وی تاکنون 5۰۰ خانواده مختلف در 
قالب اردوهای جهادی برای اعزام به منطقه سرپل 
ذه��اب در ایام ن��وروز ۹۷ ثبت ن��ام کرده اند تا با 
حضور در کنار خانواده ها در این منطقه بستری را 
برای پیوند دادن ظرفیت های مناسب فراهم شود.

وی با بیان اینکه اردوهای جهادی می تواند یک 
نظام پیش��رو با تکیه بر ظرفیت های مردمی باشد، 
عن��وان کرد: در حوزه جهادی برخی خانواده ها که 
مطابق با سنت و روال هر ساله در ایام عید به نقاط 
تفریحی کشور سفر می کنند، از طریق ساماندهی 
بس��یج س��ازندگی می توانند در کنار خانواده های 
مناطق محروم با هدف کمک رسانی به آنها حضور 

یافته و اوقات خوشی را سپری کنند.
غالمی با اش��اره به رویکرد س��ازمان بس��یج 
سازندگی در س��ال ۹۶ برای توسعه خدمت رسانی 
در مناطق محروم عن��وان کرد: تاکنون ۸5۰ هزار 
نفر در اردوهای جهادی جذب و ش��رکت کرده اند 
و این در حالی اس��ت که با س��اماندهی گروه های 
جهادی تالش ش��ده تا ای��ن گروه ها در محله های 
خودش��ان فعال شوند. از سوی دیگر اقدام دیگری 
که امسال بسیج سازندگی بر روی آن تمرکز کرد، 

موضوع پیشرفت محله های حاشیه شهرها بود.
وی افزود: س��ازمان بسیج س��ازندگی در ۳۲5 
محله حاش��یه شهرها در س��طح کشور تمرکز کرد 
که با کمک بخش هایی همچون معاونت بهداشت و 
درمان بسیج و همچنین در راستای کمک به ایجاد 
اش��تغال موثر از طریق ه��زار و 1۲۷ پروژه کوچک 
در این محالت پیش بینی ش��ده است که از دو ماه 
قبل نیز اقدام های اولیه برای س��اخت و ساز در این 
محالت برای ایجاد درمانگاه،  راه س��ازی، مدرسه و... 
آغاز شده است؛ همچنین در محالت حاشیه شهرها 
ب��ه منظور ت��رک اعتیاد و صیانت از اش��تغال موثر 
اقدام های مناس��بی صورت گرفته و در این راستا با 
آموزش ۴۳۰۰ نفر از بهبود یافتگان،  امکان اشتغال 

۲۰۰ هزار نفر از آنها فراهم شده است. 
وی با اش��اره به تاکید رهبر انقالب اس��المی 
در م��ورد رفع آس��یب های اجتماع��ی عنوان کرد: 
ب��ا نگاه جهادی و با تمرکز ب��ر جغرافیای هدف به 
منظور رفع آسیب های اجتماعی گروه های جهادی 
متنوعی ب��ا ظرفیت های جدیدتر و با تخصص های 
فنی ایجاد و بهره گیری شده است که در این زمینه 
با آسیب شناسی فضای محالت، رویکرد ساماندهی 
و ایجاد اش��تغال از طریق کمک معتمدان محالت 

در دستور کار قرار گرفته است.
س��ردار غالمی با بیان اینکه معیشت به عنوان 
یکی از نیازهای ضروری مردم و ش��اخص کارآمدی 
نظام در نظر گرفته می ش��ود، گف��ت: ظرفیت های 
سازمان بسیج سازندگی بیش از این بوده و در زمینه 
اقتصاد مقاومتی از هم��ه امکانات و نیازمندی ها از 
جمل��ه خالقیت، ابت��کار، الگوهای کارآم��د، آب و 
خاک و س��ایر منابع خدادادی کشور می توان بهره 
برد. اگر بتوان در راستای سازندگی از ظرفیت های 
مردمی اس��تفاده و آنها را توسعه داده، به طور حتم 
از پیش��رفت باالیی برخوردار خواهیم بود و این در 
حالی اس��ت که سازمان بسیج س��ازندگی از دهها 
الگوی کارآم��د به منظور حذف بی��کاری و درمان 
آسیب های اجتماعی برخوردار است. به عنوان مثال 
در ش��هر »ُکمش��ه چه« اصفهان با برخورداری از ۶ 
هزار نفر جمعیت هم اکن��ون از ۳۰۰ کارگاه پخت 
نان و اشتغال ۲ هزار نفری در آنها بهره می برند که 
باعث شده از این شهر به عنوان قطب نان کشور یاد 
ش��ود یا در فرد رود با برخ��ورداری از ۳۴ هزار نفر 
جمعیت به عنوان پایتخت تولید تابلو فرش جهان با 
عرضه ۲۴ محصول متنوع و اشتغال 1۸ هزار نفری 

در زمینه تولید این محصوالت بهره می گیرد.
فرمانده سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه 
در حال حاضر ۴۳5 قطب تولید برخوردار از مزیت 
نس��بی در کش��ور از جمل��ه در ش��هرهای اطراف 
پایتخت بدون اتکا به تسهیالت بانکی و با اعتقاد به 
آموزه های اس��الم به وجود آمده و در حال فعالیت 
هس��تند، گفت: در سال ۹۴ بیش از 1۴ هزار واحد 

کوچک در راستای چارچوب های اقتصاد مقاومتی 
با 1۰ درصد از منابع س��ازمان بسیج ایجاد شده و 
این در حالی است که برای پرداخت تسهیالت 1۰ 
ت��ا 1۳ میلیون تومان��ی در مرحله خرید مواد اولیه 
و نهاده های تولید اقدام ش��ده اس��ت که حدود ۴۰ 
درص��د از این واحدها در قطب های صنایع تبدیلی 
قرار گرفته اند، به عنوان مثال در منطقه کردآباد به 
عنوان قطب تولید پوش��اک کشور هم اکنون 5۰۰ 

کارگاه تولیدی با اشتغال ۲۴۰۰ نفر حضور دارند.
س��ردار غالمی با اش��اره به تخصیص 1۰ هزار 
میلی��ارد تومان��ی منابع بودجه به منظور اش��تغال 
از س��وی مجلس شورای اس��المی گفت: مجموعه 
بس��یجیان و گروه ه��ای جهادی س��ازمان بس��یج 
سازندگی آماده هستند، به منظور کمک به جذب و 
منتهی شدن این منابع به اشتغال با قیمت ارزان و 
به منظور حل مشکالت دولت کمک کنند. در عین 
حال در راستای توس��عه اقتصاد مقاومتی سازمان 
بس��یج سازندگی آماده است، ضمن نقش آفرینی از 
طریق سازمان های جهادی، راهنمایی و مشاوره های 
الزم به منظور کمک به اشتغال در کشور و استفاده 
از ظرفیت ها از طریق آم��وزش به گروه های کاری 

مختلف ارائه دهد.
غالمی ب��ا بیان اینکه در س��ال 1۳۹۷ تمرکز 
س��ازمان بسیج س��ازندگی بر روی آب و همچنین 
موضوعات مرتب��ط با آن از جمل��ه احیای قنوات، 
کانال کش��ی و آب رسانی به روس��تاها خواهد بود، 
گفت: در س��ال جاری ب��ه منظور کاش��ت زعفران 
معادل یک ملی��ارد و ۲۰۰ هزار تومان آب تانکری 
خریداری ش��د که در نهایت به این نتیجه رسیدیم 
که می توان با حل کردن مش��کل کم آبی نسبت به 
آبخیزداری و فعالیت  های جذب آب ورود کرده ایم.

غالم��ی با بیان اینکه فعالیت ها برای س��اخت 
۶۰۰ واحد مس��کونی در اس��تان کرمانش��اه برای 
زلزل��ه زدگان به زودی آغ��از خواهد ش��د، یادآور 
ش��د: در حال حاضر اس��تان های مختلف کش��ور 
پیشنهاد ساخت ۲۳ هزار واحد مختلف را به بسیج 
سازندگی پیشنهاد کرده اند این در حالی است که 

اگر دولت منابع ارزان قیمت خود را در اختیار بسیج 
س��ازندگی قرار دهد با توجه به تجربه ۶ ساله این 
نهاد متعلق به نظام می توان حجم ساخت و سازها 
در این زمین��ه را به مراتب افزای��ش داد. در عین 
ح��ال از طریق تفاهم نامه مش��ترک برخی بانک ها 
از جمله بانک توس��عه تعاون یا پس��ت بانک ایران 
امکان معرفی نیازمندان برای دریافت تس��هیالت 

در راستای ایجاد اشتغال فراهم شده است.
وی بس��یج سازندگی دانش��جویی را از جمله 
پیش��روترین گروه های جهادی عنوان کرد و گفت: 
در ح��ال حاض��ر 5۲۳ گ��روه جه��ادی مختلف از 

مجموعه دانشجویان سراسر کشور فعال هستند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه 
به وضعیت نسبی محصوالت مختلف در استان های 
کش��ور چه اقدام هایی برای ایجاد اش��تغال و رفع 
بیکاری از س��وی بسیج س��ازندگی صورت گرفته 
اس��ت، عنوان ک��رد: در راس��تای تاکیدهای رهبر 
انق��الب از جمله موض��وع ضایعات کش��اورزی و 
باغی س��ازمان بس��یج س��ازندگی ضمن بررس��ی 
وضعیت های مناطق مختلف در مدت یکس��ال این 
زمینه را فراهم اورده تا از میزان ضایعات کشاورزی 
کاس��ته شود. در این راستا با شناسایی ۴۳5 قطب 
مزیت دار کشور به طور مثال در شهر میانه بررسی 
شد که با توجه به تولید 11۰ هزار و ۹۸ تن سیب 
در س��ال با ضایعات ۲۲ ه��زار تنی این محصوالت 
مواجه ان��د که می توان این میزان از محصول را در 
زمینه تولید س��رکه س��یب تبدیل ب��ه ثروت و در 
نتیجه مهار ضایعات کرد. همچنین در ش��هر بناب 
نیز در حالی سالیانه 5۹ هزار و ۷۴ تن انگور تولید 
می ش��ود که از این حجم 11 ه��زار و ۹۴۸ تن به 

عنوان ضایعات دور ریخته می شود.
غالمی اف��زود: در حالی که پس از راهنمایی و 
مش��ورت این میزان از ضایعات تبدیل به کشمش 
تیزابی شده و می تواند این شهر را به قطب کشمش 
تبدیل کند. همچنین در زابل نیز محصول کش��ک 
زرد یا به اصطالح س��وپ هندی می تواند، با عنوان 
یک مزیت در این شهر به سایر استان های همجوار 
آن ارسال شود. وی با بیان اینکه در حوزه بهداشت 
و درمان همکاری خوبی با بس��یج پزش��کان وجود 
دارد عنوان کرد: بانک ها در حالی هر س��اله مبالغی 
را به عنوان مس��ئولیت اجتماع��ی صرف می کنند 
ک��ه می توانند با تخصیص ای��ن منابع در گروه های 
جهادی بسیج سازندگی از امکانات خود برای انجام 
و تکمیل پروژه های محرومیت زدایی استفاده کنند.

نوبت دوم

مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  شهر  نسيم  شهردارى 

شوراى  ساختمان  واحداث  تكميل  به  شهرنسبت  اسالمى  شوراى 

اقدام  عمومى  مناقصه  طريق  از  ريال  اعتبار30/000/000/000  شهربا 

گواهينامه  داراى  شرايط  واجد  هاى  شركت  از  بدينوسيله  نمايد. 

دعوت كشور  ريزى  برنامه  مديريت  سازمان  پيمانكارى   صالحيت 

امورقراردادهاى  به   مى گردد جهت شركت درمناقصه و دريافت اسناد 

شهردارى مراجعه نمايد و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

56753655_021(داخلى145) تماس حاصل فرمايند.

از چاپ آگهى  تا 10 روز پس  ضمنا مهلت ارسال پيشنهادات حداكثر 

نوبت دوم خواهد بود.

هزينه چاپ آگهى بعهده برنده مناقصه خواهد بود/

((آگهى مناقصه عمومى 96/9))

عباس شوندي _ شهرداري نسيم شهر

آگهى تجديد مزايده عمومى ( دوم)
                                                                        شماره: 41155-12                                      

                                                                      تاريخ: 96/12/13

شهردارى گنبدكاووس درنظر دارد باستناد مصوبه 200-2485 مورخه 96/9/14 شوراى محترم اسالمى شهر، نسبت به واگذارى 3 دستگاه مينى بوس به بخش خصوصى را 
طبق مشخصات پيوست از طريق آگهى مزايده عمومى با شرايط زير به افراد ذيصالح واجد شرايط واگذار نمايد.

1) قيمت هر دستگاه مينى بوس تك درب ايسوزه 1/730/000/000 ريال و حداقل قيمت نقدى پايه برابر 519/000/000 ريال مى باشد.
 2) اولويت واگذارى مينى بوس به اشخاصى است كه قيمت بيشترى نسبت به قيمت پايه ( نقدى) اعالم نمايند.

3) مهلت قبول پيشنهادات تا يك ربع مانده به آخر وقت ادارى روز شنبه مورخه 1397/1/18 مى باشد. پيشنهاد دهندگان مكلفند مبلغ پيشنهادى خود را با خط خوانا 
نوشته و بدون قلم خوردگى به امور ادارى شهردارى تحويل نمايند.

4) به پيشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط و پيشنهاداتى كه پس از موعد مقرر رسيده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5) شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود

6) شركت كنندگان مى بايست مبلغ /86/500/000 ريال شركت در مزايده را بصورت ضمانتنامه بانكى و يا وجه نقد بحساب 700785143416 سپرده شهردارى نزد بانك 
شهر واريز و فيش مربوطه را ضميمه اسناد نمايند.

7) شركت كنندگان در مزايده مكلفند تمامى صفحات اسناد مزايده و پيشنهادهاى خود را مهر و امضاء كرده و در پاكت هاى جداگانه الك و مهر شده شامل تضمين (پاكت 
الف) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ب) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و الك مهر شده قراردهند در صورت عدم رعايت موارد فوق به پيشنهادات واصله ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
8) اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتى و كشورى مصوب 1337/10/22.

به  شهردارى  رسانى  اطالع  پايگاه  به  اسناد   دريافت  و  اطالعات  كسب  براى  و  بوده   97/1/18 شهردارى  رسانى  اطالع  پايگاه  از  اسناد  تحويل  مهلت  آخرين   (9 
آدرس:www.gonbadcity.ir  مراجعه و يا با شماره تلفنهاى 33388701 ( واحد حمل و نقل ) تماس حاصل نمائيد.

10) پيشنهادات واصله ساعت 15 ظهر روز يكشنبه مورخه 96/1/19 در محل كميسيون واقع در شهردارى گنبد بازگشايى خواهد شد.
11) كليه هزينه هاى نقل و انتقال بعهده خريدار مى باشد.

12) كليه هزينه هاى چاپ آگهى در دو نوبت بعهده برنده مزايده مى باشد.
13) ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج مى باشد.

م- الف: 8763 
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/12/15-تاريخ انتشارنوبت دوم: 96/12/22

منصور طعنه گنبدى – شهردار گنبدكاووس 

رئیس سازمان بسیج سازندگی:

اعزام ۱۳4۷ گروه جهادی در نوروز 
برای خدمت به مستضعفان

آه از جهالت
غربی ها هیچ دلسوزی برای ایرانی و ملت ایران ندارد. همه این ها 
تبلیغ است که می گویند ما طرفدار مردم ایران هستیم. باید از نزدیک 
با غربی ه��ا زندگی کنی تا ببینی برای منافع ش��ان ایرانی که هیچ، 
همسایه خودشان را هم سر می برند اگر بدانند تبعاتی ندارد. مگر دو 
جنگ جهانی بین چه کسانی بود؟ بین همین ها. بعد برخی مسئوالن 

ما چشم به دست این ها دارند برای رفاه! آه از جهالت و نادانی.
بختیاری

 
دولت را تعطیل کنید

ای��ن دول��ت را تعطیل کنید وقتی تولید تعطیل اس��ت. دولت 

نفت خام می فروشد و مقداری از این پول را برای واردات گندم و سایر 
اقالم خوراکی هزینه می کند و بقیه پول را هم یا خودرو و وس��ایل 
آرایش وارد می کن��د یا به مدیرانش پاداش می دهد. بود و نبود این 
دولت مشکلی را حل نمی کند. سهم هر کسی از نفت کشور را بهش 
بدهید مثال روزی بیست لیتر نفت سهم من است می فروشمش و نان 

و کباب می خورم و مشکالتم یقینا کمتر از االن خواهد بود!
ناشناس

ترامپ بداند
ترامپ و هم پیمانان او باید بدانند ایران نه عراق، نه س��وریه، 
نه یمن ونه هیچ کجای دنیا نیست باتالقی است که هر متجاوزی 

در آن ق��دم بگذارد فرو خواهد رف��ت. اگر باور ندارند به روزهایی 
مراجع��ه کنند که ایران حتی یک دهم حاال امکانات و تجهیزات 
دفاعی نداشت ولی تمام کسانی که رودرروی ایران ایستاده بودند 
مس��تاصل شده بودند و هر روز برای پایان یافتن جنگ قطعنامۀ 

جدیدی صادر می کردند.
تیموری

 
تربیت یافتگان شرق و غرب

این تربیت یافتگان ش��رق و غرب برای کشور، از هر دشمنی 
دشمن تر هستند.

ناشناس

دولت برنامه ای ندارد
دولت برای وضع معیش��ت کش��اورزانی که در اثر خشکسالی 

قادر به تامین مایحتاج زندگی خود نیستند اصال برنامه ای ندارد.
جامع

 
هرینه های حمل ونقل شهری

در تم��ام دنیا هزینه های حمل ونقل ش��هری را پایین در نظر 
می گیرند تا اس��تفاده از وس��ایل نقلیه شخصی کمتر شود و هیچ 
کجای دنیا به ناوگان حمل و نقل شهری به چشم منبع درآمد نگاه 

نمی کنند، اال در کشور ایران.
منوچهری

هرگز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
نامه ۵۳ نهج البالغه

88004349 ساعت تماس 9 صبح تا 2 بعداز ظهر


