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نگاه
کارکردن آنها گناه دارد
| مهناز محمدی | خبرنگار |

خبر
مدیرعامل برج میالد خبر داد:

برج میالد
نوروز امسال دوبار خاموش می شود
ش�هروند| مدیرعام��ل ب��رج می�لاد ته��ران
گفت :در س��ال  ۹۳نسبت به س��ال گذشته تعداد
بازدیدکنن��دگان برج می�لاد  ۵۶درص��د افزایش
داشتهاست.
شریفی در اولین نشست خبری با خبرنگاران که
ظهر دیروز در برج میالد برگزار ش��د ،گفت :امسال
تع��داد بازدیدکنندگان  56درصد افزایش داش��ته
اس��ت .ما برای ن��وروز  94وی��ژه برنامههایی تحت
عنوانعطریاسبرگزارخواهیمکردکهاز 27اسفند
از س��اعت  10صبح الی  22آغاز میشود و پذیرای
میهماناننوروزیازاقصینقاطایرانخواهیمشد.
ش��ریفی ادامه داد :س��رای کودک که شامل 17
کارگاه آموزش��ی اس��ت یکی از س��راهای فاطمی
برنامه نوروز اس��ت که عالوه برآن کارگاه س��وغات
و صنایع دس��تی را با حضور  20اس��تان کشور برپا
خواهیم کرد که از جمله آنه��ا میتوان به حضور
اس��تانهای اردبیل ،زنج��ان ،فارس ،ق��م ،کرمان،
همدان و یزد اش��اره کرد .وی خاطرنش��ان کرد :در
س��رای اقوام ایرانی از شش قوم دعوت شده که آنها
چادرهای عشایر خود را برپا میکنند و در آن آداب،
سنن و تولیداتش��ان را ارائه میدهند .عالوه براین
موسیقی اقوام در زیرگذر ورودی برج توسط شش
استان کشور ارائه میش��ود که فراخور ایام فاطمیه
نواهای آیینی و مذهبی ارائه خواهد شد.او گفت :در
حاشیه برنامه نوروز دو اقدام دیگر انجام خواهد شد
که یکی از آنها ساعت خاموش��ی در روز  8فروردین
به مناس��ب روز زمین است و طبق سنوات گذشته
چراغ های برج درساعت  20:30خاموش میشود.
همچنین برای روز  12فروردین نیز ویژه برنامهای
مدنظرداریم.
شریفی با اش��اره به اینکه در ایام نوروز سه فیلم
ایرانبرگر،استراحتمطلقورخدیوانهبهنمایشدر
میآید ،گفت :در این ایام درنظر داریم هر روز میزبان
یکیازخیریهها،ایتام،وآسایشگاهسالمندانباشیم
وازآنهاحمایتکنیم.

رئیس جمهوری:

10درصد صرفهجویی  ،مشکل بیآبی را حل میکند
در مجموع سدهای تهران حدود 40درصد ظرفیتشان آب دارند و 60درصد ظرفیت آنها خالی است

شهروند| س��دهای اطراف تهران حال و روز خوبی
ندارند .چند ماهی میش��ود که هر خبر یا هر تصویری
که از وضع س��دهای اطراف تهران منتش��ر میش��ود،
گواه واقعیت تل��خ روزگار بدآبی اس��ت .روزگار بدی که
پایتختنشینان تنها خبر آن را شنیدهاند و هنوز طعم
آن را نچشیدهاند .آخرین روزهای تابستان بود که ذخیره
آب س��دهای تهران بهحدی کاهش یافته بود که حتی
توان تأمین آب مورد نیاز پایتختنشینان تا پایانسال را
همنداشتند.درهمانروزهامعاوناولرئیسجمهوری،
با اشاره به اینکه پایتخت فقط چند روز دیگر آب دارد،
صراحت��ا اعالم کرد که م��ردم هم بح��ران آب را جدی
نمیگیرند.
اس��حاق جهانگیری از جدی گرفته نش��دن بحرانی
میگفت که به ش��دت نزدیک ش��ده ب��ود و تأمین آب
ماههای آین��ده پایتخت را به نگرانی جدی مس��ئوالن
تبدیل کرده بود .این نگران��ی با نزوالت جوی که نبارید
و آس��مانی که روی خوش نش��ان نداد ،جدیتر ش��د.
حاال بحران از هر زمان دیگری نزدیکتر اس��ت .حجم
آب سدهای کش��ور به کمتر از نیم رس��یده و به گفته
رئیسجمهوری ،در مجموع س��دهای ته��ران حدود
40درصد ظرفیتشان آب دارند و60درصد ظرفیت آنها
خالی است .حسن روحانی در مراس��م افتتاح دو واحد
تصفیهخانه فاضالب جنوب تهران ،ب��ا تأکید بر اینکه
بهرغمبارشنزوالتآسمانیطیروزهایاخیرهمچنان
در مسیر خشکس��الی هستیم ،وضع س��دهای اطراف
تهران را نامناس��ب توصیف کرد .او راهکار حل مشکل
را صرفهجویی اعالم ک��رد و با تأکید بر اینکه مردم باید
در مصرف آب صرفهجویی کنند ،گفت« :با صرفهجویی
10درصدی هر خانوار در مصرف آب مشکالت حوزه آب
حلخواهدشد.البتهدولتازچندماهپیشبهفکربودهو
اقدامات الزم را انجام داده تا تهران در تابستانسال آینده
دچارمشکلنشود».اوبابیاناینکهآبمایهحیاتاست
و باید قدردان نعمتهای الهی باشیم ،ادامه داد« :نزوالت
آسمانی نسبت به بلندمدت در کشور حدود 20درصد
کاهش داشته است و امیدواریم در ماههای آینده تأمین
شود اما بهطور کل از حد متوسط پایینتر و همچنان در
مسیرخشکسالیهستیم».
کاهش20درصدینزوالتآسمانی
نسبتبهبلندمدت
رئیسجمه��وری در حال��ی از کاه��ش 20درصدی
نزوالت آسمانی نس��بت به بلندمدت در کشور حکایت

عکسPresident . ir :

دخترک ،پشتس��ر برادر  6-7سالهاش میدود
داخل مترو ،روی اولین صندلی خالی مینش��یند
و زل میزند به چش��م زنهایی ک��ه گوش تا گوش
اطرافش نشستهاند .مقنعه س��فید چرکمردهاش
را مرتب میکند و دس��تش را میگیرد جلوی جای
دکمه کنده شده مانتو .پسر کوچک از پنجره قطار به
مامورفسفریپوشینگاهمیکندکهباکسیبحثش
باال گرفته .دختر سرش را میآورد پایین کنار گوش
برادرش و آرام میگوید« :گیر بده».
پسرک انگار توی باغ نیس��ت ،بلند میگوید« :به
چی گیر بدم؟» دختر زیرچش��می مسافرها را نگاه
میکندودوبارهآهستهمیگوید:هیچی!قطارکهراه
میافتد،ازجایشانبلندمیشوند.پسرکفالهایش
را از زیر کاپشن قرمز کوچکش بیرون میآورد و یکی
یکی روی پای مس��افرها میگذارد و رد میش��ود.
به آخر قطار که میرس��د ،کمی مکث میکند و باز
برمیگ��ردد و فالهای باز نش��ده یا پ��ول فالهای
بازشدهراجمعمیکند.دختردستمالوتقویمدارد.
بهتکتکخانمهاپیشنهادمیکندازدستمالهایی
کهفالهمرویپاکتشانچاپشده،استفادهکنند.
سوالهای تکراری شروع میشود - :مدرسه میری؟
_مامانباباتکجان؟_خونتونکجاس؟
پس��ر حوصل��ه بیش��تری دارد و گاه��ی ب��رای
پرسشکننده وراجی هم میکند؛ اما گوش دختر از
این حرفها پر است ،بیشتر سوالهای صد تا یک غاز
راباجوابهایسرباالیابیاعتناییپاسخمیدهد.هر
از چند گاهی به برادرش هشدار میدهد که« :کارتو
بکن» و باز برمیگردد الی صندلیها و به مردم اصرار
میکند که تقویمهایش پر از تعطیلی هستند و هیچ
جای دیگری ب��ا این قیمت گیر نمیآین��د .پس از
دور زدن چندب��اره واگ��ن ،هر دو بر میگردند س��ر
جایشان اما این بار دخترک دستفروش دیگری که
همسن و سالشان به نظر میرسد هم با آنها میآید.
دختر جدید ،کفش م��ارکدار پارهای پوش��یده و
کیسهای پر از بستههای لواشک به همراه دارد .از زنی
که گوشوارههای ارزان میخی میفروشد میخواهد
که گوش��وارهها را ب��رای او بی��اورد .همانطور که
گوشوارهها را روی پایش گذاشته و برانداز میکند،
به دوس��تش میگوید« :من فردا دیرتر میام .کسی
نیس��ت منو بیاره ».دختر با لبخند پیروزمندانهای
جواب میده��د« :فردا تعطیله .مت��رو هم تعطیله.
کجا میخوای بیای ».دختر دومی مردد میش��ود.
کمی فکر میکند و با اعتم��اد به نفس خاصی از زن
جوانی که روبهرویشان نشس��ته میپرسد« :خاله...
فردا مترو تعطیل��ه؟» زن تلفن همراه��ش را نگاه
میکند .عکس کفش کهنه دختر و گوش��وارههای
روی پایش را گرفته و فکر میکند چه عکس زیبایی!
سرش را آرام باال میآورد و میگوید« :نه عزیزم ،فردا
مدرسههاتعطیله؛ولیمتروتعطیلنیست».بازیکی
از دخترها میگوید« :نمیشه فردا بیایم سرکار .گناه
داره ».دیگری فورا ً جواب میدهد« :نه گناه نیست.
اگهگناهبود،متروروتعطیلمیکردن».وبازدوبارهاز
زن میپرسد« :خاله مگه فردا گناه نداره کار کنیم؟»
زن نمیداند چه بگوید .کمی درنگ میکند و دست
آخر جواب میدهد :نمیدانم! و زیر عکسی که گرفته
مینویسد«:کارکردنشما هرروزگناهداره».
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میکند و سعی دارد که س��یمای آبی کشور را به همان
صورتنگرانکنندهبهمردمنشاندهدکهچندیپیش،
وزارت نیرو گزارشی از مهمترین شاخصهای منابع آبی
کشور درس��ال آبی جاری ارایه کرد ،گزارشی که تماما
از کاهش حکایت داش��ت؛ کاهش ۳۰درصدی وسعت
پوش��ش برفی کش��ور ،کاهش ۳۹درصدی حجم آب
معادل برف و کاهش ۱۶درصدی حج��م آب ورودی به
مخازن سدهای کشور .ب ه گزارش پایگاه خبری دیدهبان
محیطزیست و حیاتوحش ایران ،براساس این گزارش،
وس��عت پوش��ش برفی کش��ور تا پایان هفته نخست
اس��فندماه جاری۹۶ ،ه��زار و  ۵۴۸کیلومترمربع اعالم
شده در حالی که مساحت پوشش برف کشور در زمان
مشابهسال گذشته۱۳۸،هزار و ۷۵۲کیلومترمربع بوده
است .بنابراین وسعت پوشش برفی کشور تا پایان هفته
نخست اس��فندماه  ۹۳در مقایس��ه با زمان مشابهسال
گذشته ۳۰درصد کاهش یافته اس��ت .متوسط ارتفاع
آب معادل برف کشور در این مدت  7میلیمتر بوده که
در مقایسه با دوره مشابهس��ال آبی گذشته۱۳ ،درصد
کاهش پیدا کرده اس��ت .حجم آب معادل برف کشور از
ابتدایسال آبی جاری تاکنون ۶۷۶میلیون مترمکعب
گزارش ش��ده اس��ت که این رقم در مدت مشابهسال
آبی گذشته ،یکمیلیارد و۱۱۰میلیون مترمکعب ثبت
شده بود .بر این اس��اس ،حجم آب معادل برف کشور از

ابتدایسال آبی جاری تاکنون درمقایسه با دوره مشابه
سالآبیگذشته۳۹درصدکاهشیافتهاست.همچنین،
ی سال
حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدا 
آبی جاری (مهرماه  )۹۳تاکنون۱۶ ،درصد در مقایس��ه
با زمان مشابهس��ال آبی گذشته کاهش نشان میدهد.
این کاهشها در شرایطی است که حجم آب موجود در
مخازن سدهای کش��ور هماکنون با 2درصد کاهش در
مقایسه با مدت مشابهسال گذشته ،حدود ۲۰میلیارد
و ۱۷۰میلیون مترمکعب به ثبت رس��یده اس��ت .این
میزان در زمان مش��ابهسال گذشته ،معادل ۲۰میلیارد
و ۶۰۰میلی��ون مترمکعب گزارش ش��ده ب��ود .تمامی
خبرها و گزارشها از وضع نگرانکننده آب در کش��ور
حکایت دارند .وضعیتی که پایتختنشینان هنوز آن را
لمس نکردهاند ،زیرا در ای��ن مدت نه با قطعی آب و نه با
جیرهبندی آن روبهرو نش��دهاند اما این به معنای اوضاع
آرام آبی در این استان پرجمعیت نیست .چندی پیش
ش��اهرخ فاتح ،رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت
بحران س��ازمان هواشناس��ی ،از کاه��ش 33درصدی
بارندگیپایتختدرسالزراعیجارینسبتبهمیانگین
بلندمدت خبر داده بود .او درباره سایر استانهای کشور
هم گفته بود که «درسال زراعی گذشته استانهای یزد
با 43.5درصد کاهش نسبت بهسال گذشته ،سمنان با
32.9درصد کاهش و البرز با 29.2درصد کاهش نسبت

بهسال زراعی گذشته کم بارشترین استانها بودهاند».
در ماهه��ای اخیر ،ه��رگاه که صحبت از بح��ران آب به
میان آمده ،صراحتا اعالم ش��ده که بی��ش از 92درصد
آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود .سهمی
که شاید انگیزههای مردم برای صرفهجویی در سهم 8
درصدیشان از آب کشور را کاهش داده است .در چنین
ش��رایطی واحدهای  5و  6تصفیه خانه فاضالب جنوب
تهران،توسطرئیسجمهوریافتتاحشد.تصفیهخانهای
کهبهگفتهروحانیبهلحاظزیستمحیطیخبرخوشی
برای مردم تهران است و میتواند بخشی از آب مورد نیاز
کشاورزیاستانراتأمینکند.
رئیسجمهوری در این مراس��م ،با اش��اره به اینکه
واحدهای  5و  6تصفیهخانه جنوب تهران افتتاح ش��د
که همه بخشهای آن 100درصد توسط متخصصان
ایرانی انجام ش��ده اس��ت ،گفت :واحدهای قبلی این
تصفیهخانهبهکمککارشناسانخارجیانجامشدهبود
و این نکته مهمی است که کارشناسان ما قدم به قدم به
سمت خودکفایی حرکت میکنند و جای تبریک برای
مردم دارد که بدانند  2فازی که امروز از این تصفیهخانه
افتتاحشدند100،درصدتوسطمتخصصانایرانیاجرا،
نظارتوانجامشدهاست.اوبابیاناینکهازلحاظمحیط
زیستی ضرورت دارد که فاضالب به مرکز تصفیهخانهها
هدایت شود ،افتتاح 2واحد تصفیهخانه جنوب تهران را
به لحاظ محیط زیستی خبر خوشی برای مردم تهران
دانست و گفت« :این افتتاح خبر خوبی برای کشاورزان
جنوب تهران ،منطقه شهرری و ورامین است که حدود
82میلیون متر مکعب پس��اب را در اختیار کشاورزان
قرار میدهد که برای مصرف کش��اورزی بالمانع است.
همچنین لجنه��ا نی��ز در فرآیندی تبدی��ل به کود
کشاورزی میشود و هر یک از این واحدها در روز 100
تنلجنرابهکودکشاورزیتبدیلمیکنند».
روحانی با بی��ان اینکه افتت��اح  2واحد تصفیهخانه
جنوب تهران از لحاظ کود کش��اورزی ،آب کشاورزی،
محیطزیس��ت و آبخوانداری حایز اهمیت اس��ت،
ادامه داد 4« :ط��رح از این تصفیهخانه در گذش��ته به
بهرهبرداری رسیده بود و  2طرح دیگر امروز افتتاح شد
که در مجم��وع  6طرح به بهرهبرداری رس��یده که باید
دنبال تأمین اعتبار باقیمانده آن برویم چون اگر تأمین
اعتبار شود مطابق نظر کارشناسان ظرف2.5سال دیگر
بهبهرهبرداری خواهد رسید .پس دولتهمه تالش خود
رابرایتأمیناعتبارآنانجامخواهدداد».

روی خط خبر
با تالش شورای حل اختالف صورت گرفت

نجات ۳جوان هرمزگانی از طنابدار
فارس|  ۳فقره پرونده قصاص نفس در اس��تان
هرمزگان با تالش ش��ورای حل اختالف به صلح و
سازشمنتهیشد.
به گ��زارش روابطعموم��ی مرکز امور ش��ورای
حل اختالف کش��ور3 ،فقره پرونده قصاص نفس
در اس��تان هرمزگان به صلح و سازش منتهی شد.
در اولی��ن مورد که متهم از س��ال  75به اتهام قتل
عمد در زندان بهس��ر میب��رد حکم قصاص نفس
محکوم از سوی شعبه بیس��تم دیوان عالی کشور
تأیید شد و بهرغم جلس��ات متعدد صلح و سازش
منجر به مسامحه ش��د که پرونده جهت استیذان
ارسال ش��د و بعد از موافقت با استیذان جلساتی با
معتمدین محلی و اعضای ش��ورای حل اختالف و
خانواده اولیای دم مقتول س��عی در صلح و سازش
بین طرفین ش��د.در یکی از جلس��ات تعدادی از
اولیای دم اعالم رضایت کردند و 2نفر از اولیایدم
که رضایت نداده بودند در جلسهای با حضور رئیس
زندان میناب ،دادستان و فرمانده انتظامی صلح و
س��ازش قطعی خود را اعالم کردن��د .در مورد دوم
نیز قصاص نفس متهم از سوی ش��عبه  27دیوان
عالی کشور تأیید شد که س��عی در صلح و سازش
بین طرفین صورت گرفت و نهایتا اولیایدم حاضر
شدند با دریافت دیه به محکوم علیه اعالم رضایت
کنند.محکومعلیهموقتاباتودیعوثیقهاززندانآزاد
شد و محکوم علیه از آنجایی که خانواده تهیدستی
بود موفق به تأمین مبلغ موردنظر اولیایدم نشد و
نهایتا با درخواست اولیایدم به زندان معرفی شد.
تعدادی از اولیایدم حضور داش��تند و درخواست
قصاص کردند و تعدادی از اولیایدم که درخواست
قصاص ندادند بهرغم اخطارهای پیاپی از س��وی
اجرای احکام مراجع��ه نکردند و در جلس��های با
حضور ش��ورای حل اختالف زندان ،ریاست زندان
میناب رضایت اولیایدم را اخذ کرد و منجر به صلح
و سازش ش��د .در پرونده سوم نیز متهم به قصاص
نفس محکوم ش��د و علیرغ��م اخطارهایی که از
سوی اجرای احکام به اولیای دم جهت استیذان و
یا اعالم رضایت شده بود نامبردگان مراجعه نکردند
و محل زندگی خ��ود را نیز از میناب به بندرعباس
منتقلکردند.
در نهای��ت در جلس��اتی که با اولی��ای دم انجام
گرفت آنان نیز اعالم رضایت نمودن��د و پرونده به
صلح و سازش منتهی شد .بدین ترتیب در روزهای
پایان 
ی سال  93س��ه جوان هرمزگانی از چوبه دار
رهایییافتند.

فرمانده جدید نیروی انتظامی:

به سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی
تکیه کنیم
شهروند| سردار احمدیمقدم رفت ،سردار اشتری
آمد .هفته گذش��ته بود که شبانه ش��ایعه شد سردار
اسماعیل احمدیمقدم ،فرمانده نیروی انتظامی بعد
از 10س��ال از این فرماندهی میرود و سردار حسین
اش��تری به این فرماندهی میآید؛ خیلی نگذشت که
شایعه به واقعیت تبدیل شد و مقام معظم رهبری در
حکمی سردار اش��تری را به سمت فرماندهی نیروی
انتظامی منصوب کرد .دیروز ام��ا روز موعود بود؛ روز
تودیعاسماعیلاحمدیمقدمکهحاالبایداورافرمانده
سابق نیروی انتظامی دانست و معارفه سردار حسین
اشتری،فرماندهجدیدنیرویانتظامی.
اشتری دیروز در نخستین س��خنرانی رسمیاش
بهعنوان فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه نیروی
انتظامی همواره در مسیر تحول و تکامل بوده ،گفت:
«در سالهای اخیر نیز گامهای بلندی به سوی رشد
و تعالی برداشته ش��ده است و این واقعیت بدونشک
مدی��ون همت و ایثاری اس��ت که یکای��ک کارکنان
و فرماندهان پیش��ین بهویژه س��ردار احمدیمقدم
داشتهاند».
اش��تری با بیان اینکه نی��روی انتظامی جمهوری
اس�لامی بهعنوان حافظ اصلی نظ��م و تامینکننده
آرامش جامعه تالش میکند ،گف��ت« :امیدوارم تا با
تکیه بر ظرفیتها و توانمندیه��ای خود و با نگاهی
به آینده و نظاممند و نیز بهرهگیری از س��رمایههای
اجتماعی و مشارکتهای مردمی ،پاسخی مناسب و
قابل قبول به نیازها و مطالبات اجتماع در حوزه نظم
و امنیت بدهیم ».اش��تری در ادامه به تشریح بعضی
از اولویته��ا و برنامههایش ب��رای فرماندهی نیروی
انتظامی پرداخت« :افزایش حضور مقتدرانه پلیس در
عرصه محیطهای عمومی و پاکسازی آن از معتادان،
خردهفروش��ان موادمخ��در و دیگ��ر ناامنکنندگان
محیط همراه با صیانت از ارزشه��ا میتواند موجب
باالرفتن هزینههای ارتکاب ج��رم و برخورد قاطع با
قانونشکنان شده و به تداوم چهره عمومی شهرها از
مظاهر بیبندوباری ،ناهنجاریهای رفتاری و ناامنی
منجرشود».
تقوی��ت مرزبانی و کاه��ش تخلفات ج��ادهای ،دو
اولویت دیگر رئیسپلیس جدید بود« :کشف سریعتر
و بهموقع جرایم ،بهویژه جرایمی که موجب تشویش
اذهان و نگرانی عمومی شود و نیز افزایش بهرهگیری
از فناوریها و تجهیزات پیش��رفته در کش��ف علمی
ج��رم در ص��در برنامههای ما ق��رار داش��ته و دارد».
احمدیمقدم ،فرمانده سابق نیروی انتظامی اما دیروز
مانندهفتهپیشاولازمردمحاللیتخواست.اوگفت
که به ایستگاه پایانی مسئولیتش در ناجا رسیده است
و از همس��ر ،اعضای خانوادهاش و نیز مردم و کارکنان
نیرویانتظامیقدردانیکردوحاللیتطلبید.
فرمانده س��ابق نی��روی انتظامی و مش��اور رئیس

س��تادکل نیروهای مس��لح با بیان اینکه تحمل بار
س��خت و مس��ئولیت فرماندهی ناج��ا در منطقهای
آشوبزدهورودرروباتهدیداتدشمنممکننبودمگر
بارهنمودهایرهبریومجاهدتهایخستگیناپذیر
همکاران و حمایتهای ملت ،گفت« :نیروی انتظامی
در ای��ن مدت به دس��تاوردهای بزرگی دس��ت یافته
و توانسته با همکاری دیگر س��ازمانهای مسئول به
تکیهگاههای دیگر کشورها بدل شود اما باید اعتراف
کرد که شایس��تگی ملت ایران بیش از اینهاست و تا
رسیدن به قله امنیت و آرامش و عدالت بیش از اینها
راهباقیاست».
احمدیمقدم با اشاره به اقدامات ناخوشایندی که
ممکن است در طول فرماندهیاش در نیروی انتظامی
رخ داده باش��د ،ادام��ه داد« :از م��ردم و رهبر عزیزم
عذرخواهی میکنم .کارکنان ناج��ا از پاکترین افراد
هستند و اگر نتوانس��تم خدمات شایست ه و متناسب
را برایش��ان ارایه کنم ،انشاءاهلل من را مورد بخشش
قرار خواهند داد .مردم بزرگوار نیز اگر حقی از آنها روا
داشته نشد یا به آنها ظلمی وارد شده ،من را ببخشند و
از آنها عذرخواهی میکنم و امیدوارم در روز قیامت من
راموردحسابقرارندهندوعفوکنند».
عبدالرضا رحمانیفضلی ،وزیر کشور یکی دیگر از
سخنرانان این مراسم بود .او با بیان اینکه دولت خود
را موظف به حمایت از نیروی انتظامی میداند ،گفت:
«ناجا حافظ آزادیهای مشروع و قانونی است .سردار
احمدیمقدم10سالدرحوادثوپیامدهایگوناگون
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،اقتصادی و ...تالش و
پیگیریکردند».
ی فضلی در ادامه س��خنانش با بیان اینکه
رحمان 
نیروی انتظامی حافظ آزادیهای مش��روع و قانونی
است ،گفت« :این نیرو مامن و یاور مردم و باعث و بانی
امنیتپایداراست».
رحمانیفضلی با بیان اینکه ما باید به مردم اعتماد
داشته باشیم و مردم را به صورت واقعی به صحنههای
مش��ارکت امنیت پایدار وارد کنیم ،ادامه داد« :باید از
تفکر ،تدبیر و خالقیتها به نحو احسن استفاده کنیم.
از این رو فرمانده محت��رم باید اولویتبندی دقیقی از
موضوعات تحت فرماندهی و عملیاتی خود طراحی و
نقشههایراهراایجادکند».
س��ردار رادان ،رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا
یکی دیگر از حاضران در این مراسم بود .او در حاشیه
مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی گفت:
«من همواره ش��اگرد احمدیمقدم بوده و هس��تم».
رادان در ادام��ه درباره اینکه چ��ه نمرهای به عملکرد
احمدیمقدم میده��د ،گفت« :معموال ش��اگرد به
استادش نمره نمیدهد بلکه باید از استاد نمره بگیرد.
من هم شاگرد سردار احمدیمقدم بوده و هستم و فکر
میکنمایشانبایدبهمننمرهدهند».

آگهی تجدید مناقصه عمومی
(شماره 93/11-68م)

نوبت اول

-1نام مناقصه گزار  :شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی (نیروگاه شهیدرجایی)

-2موضوع مناقصه  :خرید قطعات یدکی بریکرهای پست  400کیلو ولت نیروگاه بخار شهید رجایی به شرح ذیل:
نام کاال

ردیف

کد کاال

1

714446027

SECOND PILOT OPERATING OPENING VALVE FOR CIRCUIT BREAKER

2

714446028

SECOND PILOT OPERATING CLOSING VALVE FOR CIRCUIT BREAKER

3

714446029

FIRST PILOT OPERATED VALVE TYPE:VA144 )WITHOUT COIL( FOR

4

714446030

FIRST PILOT OPERATED VALVE TYPE :VA146 )WITHOUT COIL( FOR

5

714446031

FIRST PILOT OPERATED VALVE TYPE :VA151 )WITHOUT COIL( FOR

3

6

761601055

PRESSURE GAUGE WITH CONTACT TYPE :Y2081 /D FIG :28 POS :3&4
(مربوط به )C.B 550MHME- 2Y

4

TYPE 550MHME- 2Y DOC .NO. 960-1VER.10-89.FIG.13

TYPE 550MHME- 2Y DOC .NO. 960-1VER.10-89.FIG.14
CIRCUIT BREAKER TYPE 550MHME- 2Y
CIRCUIT BREAKER TYPE 550MHME- 2Y
CIRCUIT BREAKER TYPE 550MHME- 2Y

مقدار

واحد

1

عدد

3

عدد

3

عدد

3

عدد
عدد
عدد

-3نوع مناقصه  :عمومی -دو مرحله ای
-4محل دریافت اسناد مناقصه :کیلومتر  25اتوبان قزوین-کرج،امور قراردادها
-5میزان ســپرده شرکت در مناقصه  :مبلغ 119/000/000ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب
جام 6804466081بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه  2109/7به نام مناقصه گزار).
-6تاریخ فروش اسناد مناقصه  :به مدت پنج روز کاری از تاریخ درج وچاپ آگهی
-7تاریخ تحویل اسناد مناقصه  :تا ساعت  14عصر روز پنج شنبه مورخ 1394/01/27
-8مبلغ فروش اسناد مناقصه  :مبلغ 324/000ریال با احتساب  %8ارزش افزوده به صورت واریز وجه به حساب
جام  6804465837بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه  (2109/7به نام مناقصه گزار.
-9زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه  :زمان بازگشائی پاکات روز شنبه مورخ  1394/01/29راس ساعت
 10صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد.
بدیهــی اســت مناقصــه گــزار اســناد و مــدارک واصلــه را در چارچــوب ضوابط و مقــررات بررســی و از
برنــده مناقصه کــه بایــد دارای صالحیت حرفهاي باشــد جهــت عقد قــرارداد دعوت بعمــل خواهد آمد و
تلفن028-33562311:و021-88796681-3و داخلی 6073امور قراردادها در صورت نیاز پاسخگوی اطالعات
تخصصي مورد نیاز خواهد بود.و این آگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.

سایت معامالت توانیرhttp://tender.tavanir.org.ir :
سایت ملی اطالع رسانیhttp://iets.mporg.ir:
سایت نیروگاه شهید رجاییhttp://www.rpgm.ir :

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجائی

