نادیده گرفتن دیدگاه زنان
جامعه را از راهحلهای عمومی دور نگه داشته است

دستیارویژهرئیسجمهوریدرامورحقوقشهروندی،بابیاناینکه«راهحلپایدارمشکالتجوامع،بدونمشارکت
زنان محال است» گفت:نادیده گرفتن تجربیات و دیدگاه های زنان ،جامعه را از راه حل های عمومی دور نگه داشته
است؛ راه حل هایی که جامعه در بسیاری از زمینه ها نیازمند آن است .به گزارش ایرنا ،موالوردی روز جمعه در نخستین
کنگره سراسری جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در مجموعه «تالش» اظهار داشت :رویکرد این تشکل حرکت
در چارچوب نواندیشی دینی در تحقق حقوق بشر زمان است و لذا ما شعار انتخابی مان «همه حقوق بشر برای همه»
است.دبیرکلجمعیتحقوقبشرزناناظهارداشت:تالشمیکنیمبااینرویکردواعتقادبهاصولکرامتانسانی،رفع
تبعیض و اصل نظارت همگانی دعوت به خیرعمومی که از آموزه های دینی ماست ،حرکت های خود را تنظیم کنیم و
قدم های موثری در این مسیر برداریم.
ادامه در صفحه 2

شنبه  12خرداد 1397

 17رمضان 1439
 2ژوئن 2018
سال بيست وهشتم ـ شماره7787
صفحه -تك شماره  10000ريال
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موالوردی:

الریجانی:

کشور به پیوندهای عمیق سیاسی نیاز دارد

دشمنان با صراحت به دنبال نابودی نظام جمهوری اسالمی هستند
باید اقتصاد را به دست مردم بسپاریم
زمان اختالفات جزئی نیست همه باید در برابر دشمن ایستادگی کنیم

در صفحه 2

کمالوندی:

قادریم راکتور جدید و قدیم اراک را با هم بسازیم

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :با فرض ایجاد بدترین شرایط
برای راکتور اراک ،متخصصان ایرانی قادر به تکمیل راکتور بازطراحی
شده فعلی و نیز بازســازی راکتور قدیمی با ساخت کالندریای جدید
هستند.
بهروز کمالوندی در گفتوگو با ایســنا با اشــاره به برخی اخبار و
گمانهزنیهــا درباره اختالل در روند بازطراحــی راکتور اراک و تولید
رادیوایزوتوپها در سایت فردو اظهار کرد :اول اینکه به نظر میرسد
این اخبار و گزارشها از سوی برخی رسانههای خارجی تالش برای
ایجــاد ابهام و تردیــد در روند آینده همکاریهای هســتهای ایران با
کشورهاست؛ فعالیتها و همکاریهایی که کمترین مشکلی برای آنها
در آینده متصور نیست .دوم بر اساس بند  14قطعنامه  ،2231توافقات
و قراردادهایی که بعد از برقراری مجدد قطعنامههای تحریمی (با فرض
نقض تعهدات از جانب ایران و بازگشت به وضعیت قبل از برجام و این
قطعنامه) مشمول تحریمهای سازمان ملل و شورای امنیت نمیشوند.
بند  14قطعنامه  2231تایید میکند که اعمال مفاد قطعنامههای پیشین

وفق بند  12این قطعنامه که در آن به لغو قطعنامههای شورای امنیت علیه
ایران پرداخته است ،نسبت به قراردادهایی که پیش از زمان اعمال بین
هر طرف و ایران یا اشخاص و نهادهای ایرانی امضا شده باشد دارای
اثر عطف به ماسبق نخواهد بود ،مشروط بر اینکه فعالیتهای مورد نظر
این قراردادها و اجرای آنها با برجام ،این قطعنامه و قطعنامههای پیشین
منطبق باشد .سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود :بر فرض که بدترین
شرایط در برجام به وجود میآمد یعنی ایران متهم به نقض برجام میشد
و کشــورهای  5+1موضوع را به شورای امنیت میبردند بر اساس بند
 14قطعنامه  2231توافقهای قبلی مثل توافق ایران با چین در رابطه با
اراک مشــمول تحریمها نمیشد .اما این احتمال وجود دارد که آمریکا
با تحریمهای یکجانبه بخواهد به دیگر کشــورها برای همراهی با او
فشار بیاورد .در مورد کشوری مثل چین بسیار بعید است که این کشور
بدون هیچ قطعنامهای از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد از آمریکا
تبعیتکند.
ادامه در صفحه 2

بررسی مطالبه کامیونداران
در کمیتههای تخصصی

ب کشور خشک شدهاست
 ۶۰تاال 

صفحه 3
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

صفحه 12
معاون امور تاالبها:

صفحه 4

صفحه 14

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعالم کرد:

از  15تیرانجام می شود

رهبر انقالب در دیدار جمعی از شاعران و استادان زبان و ادب پارسی:

بکوشید شعر فارسی عفیف ،حکمتآمیز و امیدآفرین بماند

رونمایی از کارتخوان جدید کارت سوخت

حذف کاغذ از عملیات مالیاتی

در صفحه 2

آگهی تجدید انتخابات
کانون عالی کارگران بازنشسته کشور

مهندس داریوش خدایی
رییس هیات مدیره شرکت مهندسی آبیاران پهن دشت:

توسعه عمرانی کشور
نیازمند حمایت جدی مسووالن
از شرکت های پیمانکاری است
حمایت از تولیدات داخلی را
از شعار به عمل تبدیل کرده ایم
رجوع به صفحات  8و 9

آگهی مناقصه عمومی شماره  97/ 3-22ت
شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب پرســنل و امور حمل
و نقــل ســبک در مجتمع پتاس خــورو بیابانک را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد)
به شــماره ثبت ســتاد  200971028000011و با جزئیات مندرج در اســناد مناقصه با تضمین شــرکت
در مناقصــه بــه مبلــغ  (1.500.000.000یک میلیــارد و پانصــد میلیون) ریال (واریــز نقدی یا
ضمانتنامــه بانکی ) برگزار نماید.
تاریخ انتشــار مناقصه در ســامانه ســاعت  10صبح مورخ  97/3/7و مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از
ســایت تا ساعت  17روز یکشنبه  97/3/20می باشد .عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شــماره های دفتــر ثبت نام  88969737و  021-85193768و مرکز
 021-27313131تمــاس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
/644م الف

آگهی مناقصه عمومی

نوب

ت
دوم

شهرداری فرون آباد با استناد به مصوبه شماره /605ش ف 96/مورخ  1396/07/27شورای اسالمی شهر فرون آباد در نظر دارد اجرای عملیات ذیل را از اعتبارات داخلی
و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.
ردیف

ردیف اعتبار

عنوان مناقصه

میزان اعتبار

مبلغ برآورد پایه به ازای هر مترمربع

مبلغ سپرده

1

36020

خرید و اجرای پروژه چمن مصنوعی

 1/500/000/000ریال

 1/500/000ریال

 75/000/000ریال

 -1محل انجام  :شهر فرون آباد
 -2مدت انجام  :بر اساس اسناد مناقصه
 -3شرایط متقاضی  :افراد حقوقی واجد شرایط  ،دارای شرکت ،اساسنامه ،سوابق کار مرتبط با
موضوع مناقصه –دارا بودن شرکت با گرید مرتبط-دارا بودن تاییدیه استاندارد
 -4میزان ســپرده نقدی و شماره حســاب  :واریز مبلغ  ٪5موضوع مورد مناقصه به شماره
حساب  3100005266000نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری فرون آباد.
 -5متقاضیان می بایســت حداکثر ظرف مدت 10روز از تاریخ انتشــار آگهی نوبت دوم منتشر
در روزنامه کاروکارگر جهت دریافت اســناد مناقصه در ساعات اداري بجز ايام تعطيل به واحد
امورقراردادهاي شــهرداري واقع در کليومتر  20بزرگراه امام رضا (ع) –خیابان ولیعصر(عج)-

شــهرداري فرون آباد مراجعه و اســناد مناقصه را دريافت و پيشــنهادات خود را به دبيرخانه
شهرداري فرون آباد تسليم و رســيد دريافت نمايند.متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  021-36097030داخلی  122تماس حاصل فرمایند.
 -6شهرداري در رد يا قبول هريك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -7هزينه درج آگهي و کارشناسی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -8به پیشنهادات مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -9سپرده نفرات دوم وسوم پس از تنظیم قرارداد با برنده اول مناقصه مسترد خواهد شد.
 -10در صورت انصراف برنده اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد.
 -11ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

کوروش میرزایی – شهردار

به اســتناد ماده  134قانون کار و دستور العمل تاسیس کانون کارگران
و مدیران بازنشســته و صورتجلسه های مورخ  97/2/20مجمع عمومی
عادی و مورخ  97/2/30تعیین سمت هیات مدیره  ،اسامی و سمت هر
یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرســان از تاریخ
 97/2/20به مدت  4سال تعیین شده اند به شرح زیر می باشد.
-1آقای علی اصغر بیات – رییس هیات مدیره
-2آقای قلی شادبخش – نایب رییس
-3اقای جواد اکبری – خزانه دار
-4آقای محمد اسدی – دبیر و عضو اصلی هیات مدیره
-5اقایان علی راستگو  ،نصراله دریابیگی  ،محمد کوهستانی ،حسین شجاعی،
محمد مســگری اسکویی ،علیرضا امیری  ،قربانعلی رمضانی – اعضای اصلی
هیات مدیره
-6آقایان حسین قادریان ،ابراهیم انتظام ،رمضان مجید نیا ،مهدی ترکان،
هدایت اله صفایی – اعضای علی البدل
-7آقای عبدالحمید عبائی حسنی ،خانم ملیحه نصرالهی آزاد ،آقای داداش
محمدی نازلو – بازرسان اصلی
-8آقای حیدر عالیی – بازرس علی البدل
ضمنا برابر تبصره ماده  20اساسنامه ،کلیه اسناد مالی ،اوراق رسمی بهادار
و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند ،با امضای
مشترک رییس هیات مدیره (در صورت نبودن رییس) نایب رییس و خزانه
دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.

فرزاد یوسفی – مدیر کل سازمانهای کارگری وکارفرمایی

