ﻓﺮﻫﻨﮓ

ورزش

رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در دﯾﺪار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
و ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ:

ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎى اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺘﯿﺰى در ﻓﻮﺗﺒﺎل
را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﮔﺬاﺷﺖ؛

آﻗﺎى ﻓﻮﺗﺒﺎل!
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰﻫﺎاﯾﺮاﻧﻰاﻧﺪ

ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮم ﺳﯿﻤﺎ اداﻣﻪ دارد؛

ﻧﻮد ،ﺑﺮﻧﺪهﺑﺎش
ﻓﺮوﻏﻰ و ﺑﺎﻗﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ

اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى
وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ

ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ را »ﺳﺎﮐﺖ« ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﻫﻤﺎن
ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او
ﺳﺎﮐﺘﻰ ﮐﻪ
ِ
در ﺳــﺎلﻫﺎى ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻓﻮﺗﺒﺎل
اﯾــﺮان ،اﯾــﻦ روزﻫﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺣﻠﻘﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻫﺎى ﺗﻬﺮاﻧﻰ...

ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎ روزﻫﺎى ﻋﺠﯿﺒﻰ را ﺳﭙﺮى
ﻣﻰﮐﻨﺪ .ﯾﮏ روز در ﻋﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎورى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
»ﻧﻮد« ﺑــﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺳــﻄﺢ
ﻧﻔﻮذش در ﺟﺎﻣﻌــﻪ از ﮐﻨﺪاﮐﺘﻮر ﺣﺬف
ﻣﻰﺷﻮد! روز دﯾﮕﺮ ...
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ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد روز

ﺑﺎزى ﺧﻮﻧﯿﻦ
ﺑﻦﺳﻠﻤﺎن در زﻣﯿﻦ ﺗﺮاﻣﭗ

رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺴﻠﺢ :اﮔﺮ ﻧﻔﺖ ﻣﺎ از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ
ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

دﺳﺖ اﻗﺘﺪار

زﻫﺮا ﮐﺮﯾﻤﻰ /ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ
ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﻰ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
zahrakarimi1980m@gmail.com

ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻋﻼم ﺳﻌﻮدىﻫﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﺟﺒﺮان ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﯾــﺮان در ﺑﺎزار
ﻧﻔﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳــﻌﻮدى
از ﺗﺼﻤﯿﻢ »ﺗﺮاﻣﭗ« ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ 37،ﻧﻔﺮ ﺳــﻌﻮدى ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﺧﻪ اﻋﺪام ﺳــﭙﺮده
ﺷﺪﻧﺪ .وزارت ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮد؛ ﺗﻤﺎم اﻓــﺮاد اﻋﺪاﻣﻰ ﺗﺒﻌﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺗﺮورﯾﺴﺘﻰ
داﺷــﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎى ﺗﺮورﯾﺴﺘﻰ را
ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠــﺎد ﻓﺴــﺎد ،ﻧﺎاﻣﻨﻰ و
ﻫﺮجوﻣﺮج اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را
ﻓﺘﻨﻪآﻓﺮﯾﻨﻰ و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﮔﺴﺘﺮش
دﻫﻨﺪ .ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮﻫﺎى اﻣﻨﯿﺘﻰ ﺑﺎ
ﺑﻤﺐ و ﻗﺘﻞ ﺷــﻤﺎرى از ﻧﯿﺮوﻫﺎى
اﻣﻨﯿﺘﻰ ،از دﯾﮕــﺮ اﺗﻬﺎمﻫﺎى اﻓﺮاد
اﻋﺪاﻣﻰ ﺑﻮده اﺳــﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻓﻌﺎﻻن ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ و ﮐﺎرﺑــﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮐﺜﺮ
اﻋﺪام ﺷﺪهﻫﺎ ،از ﺷﯿﻌﻪﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﻄﯿﻒ و رﺟﺎلدﯾﻦ و ﻃﻼب ﻋﻠﻮم
دﯾﻨﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺷــﺮﻗﯿﻪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى ﺟﺰو
ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را اﺟــﺮا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر از اواﯾﻞ ﺳــﺎلﺟﺎرى
ﻣﯿﻼدى ،ﺻﺪوﭼﻬﺎر ﻣــﻮرد اﻋﺪام
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳــﺎس آﻣﺎر اراﺋﻪ
ﺷــﺪه در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫــﺎى رﺳــﻤﻰ،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺳــﻌﻮدى ﺑﺎ اﯾــﻦ اﻋﺪام
دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻰ ،ﺷــﻤﺎر اﻓﺮاد اﻋﺪام
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر را از آﻏﺎز ﺳﺎل
 2019ﺑﻪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﯾــﻦ اﻗــﺪام ﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺳــﻌﻮدى
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﻋﺪام دﺳــﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ
در اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر از دوم ﻣــﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ
ﺳــﺎل  2016ﺑﻪ ﺷــﻤﺎرﻣﻰ رود
ﮐﻪ ﻃﻰ آن ﭘﺎدﺷــﺎﻫﻰ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن
 47ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﺗﻬــﺎم آﻧﭽﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺮورﯾﺴﺘﻰ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻋﺪام
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﺑﯿﺸــﺘﺮ آنﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ اﻋﺪامﻫــﺎى اﺧﯿﺮ در
ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﮑﻪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ ،رﯾﺎض و در
اﺳﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺳﻨﻰ »ﻗﺼﯿﻢ« و در
اﺳﺘﺎن »ﺷــﺮﻗﯿﻪ« ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻗﻠﯿﺖ ﺷــﯿﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر،
اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ
ﺷﯿﻌﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺪود  10ﺗﺎ  15درﺻﺪ
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ...

اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﻪ2

ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺮﻓﻰ« در ﭘﺮدﯾﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎى زﯾﺒﺎى
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺟﺮاﺳﺖ

دﻣﺎى ﻫﻮاى رﺷﺖ
اﺑﺮى
اﻣــــــــﺮوز:

24
14

ﻓــــــــــﺮدا:

23
13

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮاى دﯾﺮوز ﺗﻬﺮان

46
ﭘﺎك

ﮔﺰارش
وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻰ
درﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﮐﺘﺎبﮔﻔﺖ:

دﻏﺪﻏﻪﻫﺎى ﮐﺎﻏﺬى
و اﻇﻬﺎراﺗﻰ درﺑﺎب ﻣﻤﯿﺰى

2

دﯾﺪار
رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ در دﯾﺪار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ:

اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ

اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ ،ﻧﻘﺶ آن را در ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر ﺳﺎل ﯾﻌﻨﻰ »روﻧﻖﺗﻮﻟﯿﺪ«
ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪاى ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻈﻢ ﮐﻞ ﻗﻮا در دﯾﺪار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺳﺘﻤﺮار ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺮوى
ِ
و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪى ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺒﺎرزه ،و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎاﻣﻦﮐﻨﻨﺪه ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪاى در اﯾﻦ دﯾﺪار» ،اﻗﺘﺪار« و »ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ«
ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ را دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪروزى ﮐﺎرﮐﻨﺎن زﺣﻤﺖﮐﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در اﯾﺎم ﻋﯿﺪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ،اﻓﺰودﻧﺪ :در ﻗﻀﯿﻪ ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ،ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖﮔﺰارى ﺑﻪ ﻣﺮدم آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪ .اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻃﻰ ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﯿﺮ را ﺣﻘﯿﻘﺘﻰ ﺑﺎ ارزش داﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﺪ :اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻰ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش
و ﮐﺎر ﻣﺪاوم ﺑﻪ آن ﺳﻄﺢ رﺳﯿﺪ و ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻰ را ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎ و اﻓﺘﺨﺎرﻫﺎى ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ را در ذﻫﻦ ﻣﺮدم زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﻰﺑﺮد ،وﻟﻮ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﺎﺑﺎب در ﯾﮏ ﮐﻼﻧﺘﺮى ﺑﺎﺷﺪ ،اﺻﻼح ﮐﺮد .رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ را ﻻزﻣﻪ ﺗﺤﺮك و روﻧﻖ
اﻗﺘﺼﺎدى ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﯾﮑﻰ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ» ،ﻗﺎﭼﺎق« اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﻃﺮﻓﻪ درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ واردات ﻗﺎﭼﺎق ،ﺑﺮﺧﻰ اﺟﻨﺎس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزى ﻧﯿﺰ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﻰﺷﻮد .ﺣﻀﺮت
آﯾﺖاﻟﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪاى ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ :ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﺮﺧﻰ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺻﺮﻓﺎً ﺳﻮدﻃﻠﺒﻰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﮑﺮ ،ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻮﯾﻰ در اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ» .ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى«
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮى ﺑﻮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى اﻣﺮوز در زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺎدى ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺧﻄﺮﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ ﻧﯿﺰ دارد .اﯾﺸﺎن ﻧﺎاﻣﻦ ﺷﺪن ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى را ﻣﻮﺟﺐ
ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

آگهی تجدید مزایده

نوبت اول

سازمانعمرانزایندهرودبهاستنادآییننامهمعامالتسازمانومصوبههیئتمدیرهمحترمدرنظرداردنسبتبهاجارهواحدهایتجاریواقعدردهکدهفرهنگیتفریحیزایندهرودچادگان
براساسصرفهوصالحسازمانازطریقمزایدهعمومیاقدامنماید.
بدینوسیلهازکلیهمتقاضیانحقیقیوحقوقیدعوتمیشوددرصورتتمایلودارابودنشرایطالزمبادرنظرگرفتنمراتبزیردرمزایدهشرکتنمایند.
-1موضوعمزایدهعبارتاستازاجارهاماکنتجاریدهکدهطبقجدولزیر:

ردیف

نوع کاربری

موقعیت

مبلغ کل پایه کارشناسی (ریال)

مدت قرارداد

1

اسکوتر شارژی

دهکده فرهنگی تفریحی چادگان

552.500.000

سه سال

پیست بازی تراک دریف

دهکده فرهنگی تفریحی چادگان

340.000.000

یک سال

اسکله کافی شاپ

دهکده فرهنگی تفریحی چادگان

167.900.000

یک سال

دیزی سرا

دهکده فرهنگی تفریحی چادگان

250.000.000

یک سال

2
3
4

-2محلدریافتاسنادمزایده:دبیرخانهسازمانعمرانزایندهرودبهنشانی:اصفهان،خیابان 22بهمن،مجموعهاداریامیرکبیر،ساختماناداریاست.
-3زماندریافتاسنادمزایده :از تاریخ نشر آخرین آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/02/24است.
 -3-1پیشنهاد دهندگان برای دریافت اسناد ،نقشه و مشخصات هر کدام از ردیف های یک الی چهار مبلغ 500.000ریال به حساب شماره 0105526752002نزد بانک ملی شعبه غدیر
اصفهانواریزوفیشمربوطهرابهامورمالیسازمانارایهتااسنادنقشهومشخصاتمربوطهتحویلگردد.
-4تسلیمپیشنهادها:پیشنهاددهندگانبایدپیشنهادهایخودراتاپایانساعتاداریروزسهشنبهمورخ 98/02/24بهآدرس:اصفهان،خیابان 22بهمن،مجموعهاداریامیرکبیر،ساختمان
اداریسازمانبهدبیرخانهسازمانتسلیمنمایند.
-5تاریخگشایشپیشنهادها:کمیسیونعالیمعامالتدرساعت 14:00روزپنجشنبهمورخ 98/02/26جهتگشایشپیشنهادهادرمحلدفترمدیرعاملسازمانتشکیلمیشود.
-6مبلغتضمینشرکتدرهرکدامازمزایدههایمذکورمعادلدهدرصدقیمتکلپایهکارشناسیمزایده مربوطهمیباشد.کهبایدبهحسابشماره 0108615001000نزدبانکملیشعبه
غدیراصفهانواریزوفیشمربوطهراطبقدستورالعملداخلپاکت(الف)اسنادمزایدهقراردهند.
-7بهپیشنهادهایفاقدسپرده،سپردههایمخدوش،سپردههایکمترازمیزانمقرر،چکشخصیونظایرآنترتیباثردادهنخواهدشد.
 -9سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.
-8کمیسیوندرردیاقبولیکیاکلیهپیشنهادهامختاراست.
-10هزینهآگهیبهعهدهبرندهمزایدهاست.
تلفن سازمان32673010-32673080:
ایمیل سازمانinfo@sozi.ir:
آدرس سایت سازمانwww.sozi.ir:

حمیدرضا جوادی  -مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺷﺎﻟﯿﺰار

اﯾﺮﻧﺎ :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ،ﻓﻮﺗﺒﺎل )ﻓﻮﺗﭽﻞ( در روﺳﺘﺎى ﮐﯿﻨﭽﺎه از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن »آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ« را درﺷﺮق اﺳﺘﺎن
ﮔﯿﻼن ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل درﺷﺎﻟﯿﺰار )ﻓﻮﺗﭽﻞ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻟﯿﺰار و آﻣﺎده
ﺷﺪن ﺑﺮاى ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﺎورزى ﻗﺒﻞ ازﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎى ﮔﯿﻼن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد.

وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷــﺎد اﺳﻼﻣﻰ درﺑﺎره ﮐﺎﻏﺬ،
ﻣﻤﯿﺰى ،ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺘﺎب و ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﻮزه ﻧﺸﺮ اﻇﻬﺎراﺗﻰ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
ﺳــﯿﺪﻋﺒﺎس ﺻﺎﻟﺤﻰ ،در ﺣﺎﺷــﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از
ﺳﻰودوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﮐﺘﺎب
ﺗﻬﺮان ،درﺑــﺎره اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ از ﺷــﻤﻮل
درﯾﺎﻓﺖ ارز دوﻟﺘﻰ ﺧﺎرج ﺷــﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ آزاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷــﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﻰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸــﺪه
اﺳــﺖ .ﮐﺎﻻﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺷﻮراى اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺑــﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧــﻰ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻮﺷﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎﯾﻰﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه؛ اﻣﺎ
راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﻰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
او ﺳــﭙﺲ درﺑﺎره ﻫﺪفﻣﻨــﺪى ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺘﺎب
در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻧﺎﺷــﺮان داﻧﺸــﮕﺎﻫﻰ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﻰ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد
دارد ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان از ﺳﺎلﻫﺎى ﻗﺒﻞ در
ﺣﻮزه واردات ﮐﺘﺎب ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﻧﺸﺮ داﻧﺸــﮕﺎﻫﻰ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ
ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺎرﺟﻰ وارد ﺷــﺪه و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻋﺘﺒﺎرى ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺣﻮزه
ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎى اﯾﻦ ﺑﺨــﺶ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﯾﻢ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻮده اﺳــﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﯿﺐﻫﺎ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﻰ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﯾﻦ روﯾﻪ اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳــﻼﻣﻰ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
درﺑــﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺿﻌﯿــﺖ ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﺎﻏﺬ در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻰ ﺑﺮاى
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺎﺷﺮان در ﺳﺎل  98اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻰ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎى
ﺳــﺎل ﻣﻄﺮح ﺷــﺪ .ﮐﺎﻏﺬ ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴــﺎﺋﻞ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﺸــﺮ ﺑﻮد .اﮔﺮ
ﮐﺸﻮرى ﺑﺎ ﻓﻀﺎى ﻧﺸﺮ و ﮐﺘﺎب درﮔﯿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً در ﺣﻮزهﻫﺎى دﯾﮕــﺮ آﺛﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻰ
ﺑﺮﺟﺎى ﻣﻰﮔﺬارد .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺤﺚ ﮐﺎﻻى
اﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮدن ﮐﺎﻏﺬ در ﺳﺎل  97ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در
ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮى در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺻﺎﻟﺤﻰ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد :در ﻓﻀﺎى
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻏﺬ در ﺳﺎل  97ﻣﺸﮑﻞﻫﺎﯾﻰ داﺷﺘﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﭘﺎرهاى از ﺑﺤﺚﻫﺎ
در ﺣﻮزه ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ...
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