چهارشنبه 24مرداد1397
 -1036مدی��ر خ��وب مدی��ری اس��ت که
نه اینکه در دسترس نباشد بلکه خودش در
راهروهای اداره بچرخد به مردم س��ربزند و
از حال مردم با خبر شود .من چنین مدیرانی
دیدم که میگویم)5/13( .
س�لام ،به این سوال پاس��خ دهید .آقای
احم��دی نژاد چطور هنوز در تش��خیص
مصلح��ت حاض��ر میش��ود؟ این همه
اشکاالت ایش��ان دارند ،مشکالت ایجاد
کردند .ب��ا وجود پروندههای��ی که دارد
هر چند هنوز مشخص نیست اما چطور
میتواند در مجمع تش��خیص ش��رکت
کند؟

 -1057در مورد روزنامه پنجشنبه  2اشکال
وج��ود دارد یکی اینکه پنجش��نبه و جمعه
ما باید ب��ا روزنامه  4صفحهای س��ر کنیم.
در حال��ی که ای��ن روزنامه مون��س برخی
خوانندگان است .دوم اینکه در مورد قیمت
میگویم ما تعداد زیادی هستیم که خواننده
آفتاب هستیم .حاضریم برای  6صفحه 500
تومان اضافه بدهیم .دوس��تان حاضرند پیام
بدهن��د و مش��کالت خود را بگویند ش��اید
مش��کالت آنها از طریق ادارات حل ش��ود.
برای همین دوست دارند ببینند نظرات آنها
در روزنامه منعکس شده یا خیر؟ ()5/13
 -1058متاس��فم ک��ه در کش��ور ما اندک
مس��ئولی نمیخواهد انتقادات را قبول کند
و اش��تباهات را بپذیرد .چرا باید همیشه در
حوادث هوایی مثل سانحه سقوط هواپیمای
تهران -یاسوج مقصر خلبان اعالم شود؟ چرا
نمیخواهن��د بپذیرند علل دیگ��ر دارد و از
زیر بار مشکالت شانه خالی نکنند)5/13( .
 -1105با س�لام به آفت��اب و آقای ذاکری.
خواستم بگویم زمانی که رفاه جامعه تأمین
باش��د مردم در آسایش باشند خود به خود
جامعه به آرامش و نشاط میرسد و به قول
ش��ما بیمطربی هم میتوان شادمانی کرد.
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شماره 5250
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

حرف مردم

اما ظاهرا برخی عالقهای به شاد بودن مردم
ندارند)5/13( .
 -1219آق��ای مظف��ری یکی از مش��کالت
کش��ور این اس��ت که در مس��ائل فرهنگی
چندان رش��د نکرده و برخ��ی افراد در همه
امور دخالت میکنند .وقتی امس��ال امثال
رس��اییها بر علی��ه برجام ش��عار میدادند
امروز باید جوابگوی معیش��ت مردم باشند.
جوابگوی مشکالت بازار ارز باشند)5/13( .
 -1222تا مدیریتهای واقعی در س��رجای
خ��ود نباش��ند و از رابطه ب��ازی در انتخاب
مدیران دس��ت بر نداریم ،اقتصاد ما رش��د
نمیکند)5/13( .
 -1225کس��انی ک��ه از قول م��ردم حرف
میزنن��د ح��رف آن��ان مث��ل ح��رف آقای
محسن رضایی به نظرسنجی گذاشته شود
تا مش��خص ش��ود مردم هم همین نظر را
دارند؟ ()5/13
 -1227من کاری به منافقان و سوء استفاده
گران و فریب خوردگان بیگانه ندارم اما چرا
برخی از مردم که گرفتار مشکالت زندگیاند
و اعتراض به معیشت دارند برخیها آنان را
عامل بیگانه خطاب میکنند؟ ()5/13
آفتاب ی�زد :اعت�راض مردم همیش�ه
محترم شناخته شده است .ولی عدهای
ب�ر روی اعتراضات مردم موج س�واری
میکنند که عامل بیگانه هستند.
 -1439سالم ،به این س��وال پاسخ دهید.
آقای احمدی نژاد چطور هنوز در تشخیص
مصلحت حاضر میشود؟ این همه اشکاالت
ایش��ان دارند و مش��کالت ایجاد کردند .با
وج��ود پروندههایی ک��ه دارد هر چند هنوز
مش��خص نیس��ت اما چط��ور میتواند در
مجمع تشخیص شرکت کند؟ ()5/13
 -1506آقایان یکی از راههای حل مشکالت
حف��ظ ارزش پول ملی اس��ت .االن جایگاه
ارزش پ��ول مل��ی ما کجاس��ت؟ آی��ا باید
ارزش پول ملی ما به جایی برس��د که حتی

جوابیه مترو به یک پیام مردمی

احتراما در خصوص مطلب مندرج در آن روزنامه ،سه شنبه مورخ  1397/5/16صفحه  10با مضمون
«اس�تفاده از آیات و احادیث در مترو» ضمن تش�کر از این مس�افر گرامی ،به اطالع میرس�اند:
حدود شصت درصد از فضای در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهرهبرداری مترو ،به
آموزشهای شهروندی اختصاص داده شده که بر اساس رویکرد مصوب ،عموما در آن از آموزههای
دینی و اسلامی اعم از آیات و روایات اس�تفاده شده است .این شرکت ضمن قدردانی از توجه و
پیگیریمسافرانمحترم،خواهشمنداستباانتقاداتوپیشنهاداتسازندهخودمارادربهترشدن
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه یاری نمایند.

شماره تماس پیامهای مردمی ۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵ :پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

مهاجری��ن افغانی هم بگویند برای ما صرف
نمیکند و قصد مهاجرت کنند؟ آقایان این
بود حفظ اقتدار و ارزش پول ملی؟ ()5/13
 -1624ب��ا تلف��ن با یک دس��تگاه نظارتی
تماس گرفتم به قدری نامفهوم جواب دادند
که به شنوایی خود شک کردم .لذا به دکتر
مراجعه کردم اما شکر خدا گوش من مشکل
شنوایی نداشت)5/13( .
دشمنان و ضد انقالبها و سلطنت طلبان
و منافقی��ن در ح��ال برنامهری��زی ب��رای
شستش��وی مغزی مردم و جوانان و آشوب
در کش��ور از طری��ق ش��بکههای مجازی و
ماهوارهها هس��تند .مش��کالت م��ردم باید
پیگیری شود و با شبکههای معاند و خبیث
هم برخورد شود.
0912...

مدتهاس��ت موبای��ل م��ن خراب
شده به خاطر گرانی موبایل پس از
به هم خ��وردن وضع بازار ارز و دالر
و گران شدن قیمتها قادر به خرید
نیستم .مسئوالن گفتند نخرید ارزان
میش��ود اما خبری از ارزانی نیست.
این روزها که نمیشود بدون موبایل
بود .کی این وضع درست میشود؟
محمود بلیغیان  -اصفهان:بی تردید
مردم بزرگ��وار ،صبور ،غیور و ش��هید پرور
ایران اس�لامی ،با همه گذش��ت و فداکاری
و انس��انیت و انس��ان دوس��تی ک��ه دارند،
فس��دان اقتصادی و
ولی از َس�� ِر تقصیرات ُم
ِ
اخت�لاس کنن��دگان و دزدان بیت المال و
نابود کنندگان ذخائر ملی و دس��ت اندازان
به دارائیهای شخصی و جیب خالی مردم ،و
منافع و سرمایههای ملی و ثروتهای کشور
مانن��د نفت و گاز ،که ب��ه صورت طبیعی و
خدادادی در درون و در دل زمین و متعلق
به همه آح��اد جامعه و مردم ایران اس��ت،
خائنین
به هیچ وج��ه نخواهند گذش��ت و
ِ
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به م��ردم و کش��ور را به ش��دیدترین وجه
اعم��ال کثیف و ض��د مردمی و
به س��زای
ِ
ضد انس��انی آنها که متاسفانه ملتی را با آن
سابقه و قدمت ،به س��وی فقر و تنگدستی
کِش��انده و به زحم��ت انداختهاند ،خواهند
رسانید ،انشاءاهلل.

0913...

حضرت امام جعفر صادق(ع) میفرمایند:
همه خیر در خانهای نهاده ش��ده و کلیدش
را زهد و بیرغبتی به دنیا قرار داده اند.
0938...

تیران��دازی و اس��ب س��واری بیاموزید.
ورزش��های ی��اد ش��ده ع�لاوه ب��ر این که
میتوانند بهعنوان یک تفریح س��الم مطرح
باش��ند ،همچنین میتوان از آنها در شرایط
اضطراری و حتی جنگی بهعنوان یک حربه
اس��تفاده کرد .به هر حال اگر یک کشور در
همین س��ه زمینه به خوبی سرمایهگذاری
کن��د به طوری که م��ردم و جوانان بتوانند
در این س��ه زمینه فعالیت داش��ته باشند،
هم جهات س��رگرمی و تفریحات س��الم به
خوبی تأمین خواهد شد و هم اینکه تأمین
مهارته��ای نظامی و امنیتی اس��ت که در
ش��رایط اضطراری میتوان از آنها بهعنوان
یک عنصر بازدارنده بهره برد.
0913...

اس�لام نه تنها با تفریح و شادی مخالف
نیست ،بلکه در مواردی بر آن تاکید داشته
و ب��رای آن قوانی��ن و مق��ررات خ��اص و
جهت داری را وضع کرده اس��ت .همچنین
پیش��وایان بزرگ دین خودشان انسانهای با
نش��اط و خوشرویی بوده و دیگران را به این
مسئله دعوت میکردند.
0913...

 -1627در پیامی شما پاسخ دادید:ایکاش
مصداق آن را در منطقهای که اجرا نش��ده
بیان میکردید( .طرح کاد دسترسی امالک)
آدرس ف��وق :پالک  139واقع در بخش 12
تهران قری��ه غنی آباد دهس��تان غار .ما به
ثبت ش��هرری مراجعه کردی��م گفتند اصال
چنین نقش��های نداریم .ح��اال اگر اطالعات

جوابیه مترو به یک پیام مردمی

احترامادرخصوصمطلبمندرجدرآنروزنامه،شنبهمورخ 1397/5/13صفحه 10بامضمون«اعتراض
به مزاحمت فروشندگان عطر در ایستگاه متروی شهید حقانی» ضمن تشکر از این مسافرگرامی،
به اطالع میرساند :در راستای طرح تکریم ارباب رجوع ،مسئوالن ایستگاه و پرسنل انتظامات در
صورت مزاحمت فروشندگان غرفههای تجاری برای مسافران گرامی ،به این افراد تذکر خواهند داد تا
مسافران محترم بتوانند بدون آلودگی صوتی و به راحتی و در آرامش تمام در ایستگاه تردد نمایند.

بیشتری میخواهید عرض کنم)5/13( .
 -1843امس��ال نزدی��ک به  4س��ال اس��ت
برخیه��ا ش��عارهایی دادن��د اما چه س��ودی
بردی��م؟ ارزش داش��ت؟ چ��را ای��ن حرفها و
ش��عارها را میزدند که کارآیی ب��رای مردم ما
نداشت)5/13( .
 -0544مسئوالن محترم مترو تمام احادیث
و روایات را از کل مجموعه مترو برداش��ته و
حتی یک مورد جایگزین نکردند در حالی که
قول داده بودند در این مورد فرهنگ سازی
میکنند)5/14( .
 -0759برای حل مش��کالت اول باید خود
مسئولین آس��تینها را باال بزنند و به مردم
نشان بدهند اهل عمل هستند .مردم ببینند
مسئوالن هم زندگی مثل آنها دارند .تا مردم
بیشتر دلگرم شوند)5/14( .
 -1302جناب شهردار محترم ناحیه  6با سالم.
چنانچه قرار باشد بعد از افتتاح بوستان نبش
خیابان  16امیرآباد باالی درب آن نوشتههای
خاص نوشته شود ،اصال این  2هزار متر زمین
مخروبه بماند بهتر است! ()5/14
 -1406تعزی��رات حکومتی ت��ا حاال خواب
بوده حاال بیدار ش��ده و ای��ن مبلغهایی که
میگوی��د گول زننده اس��ت .مثال میگوید
ف�لان متخل��ف  4/5میلیارد جریمه ش��ده
است .این مبلغ برای بعضیها چیزی نیست.
آنقدر خ��ورده که این پولها برای او چیزی
نیست)5/14( .
 -1406ش�املو از تهران 2 :ماه قبل ارزن
را خریدم کیلو  1800تومان .حاال میگویند
کیلو  4500تومان چون میگویند از شیلی
و اوکراین وارد میشود)5/14( .
 -1504خ��دا رحم��ت کند ام��ام (ره) ،که
میراث او به س��ید حس��ن خمینی رس��ید.
حاج حس��ن ه��م خ��دا نگهدارتان باش��د.
بزرگ خاندان هس��تید .من هم جای ش��ما
ب��ودم تصمیم��ات قاط��ع مثل ام��ام (ره)
میگرفتم)5/14( .
 -1551پیام مرا به برخی مسئولین برسانید.
بگویید مدیران خوبی نبودند ،به درد مردم
نخوردن��د و دردی از درده��ای مردم را دوا
نکردند)5/14( .
 -1621آق��ای روحان��ی رئیسجمه��ور
گفته اند :به مجل��س میآیم و حرفهایی را
بازگو میکنم .خواستم بگویم اگر حرفهای
تک��راری میخواهن��د بزنن��د ،نی��ازی ب��ه
مجلس رفتن نیست! ()5/14

تعزی��رات حکومتی ت��ا حاال خواب
بوده حاال بیدار شده و این مبلغهایی
که میگوید گول زننده اس��ت .مثال
میگوید فالن متخلف  4/5میلیارد
جریمه شده اس��ت .این مبلغ برای
بعضیهاچیزینیست.آنقدرخورده
که این پولها برای او چیزی نیست.
 -1640مدتهاست موبایل من خراب شده و
به خاطر گرانی موبایل پس از به هم خوردن
وضع بازار ارز و دالر و گران ش��دن قیمتها
قادر ب��ه خرید نیس��تم .مس��ئوالن گفتند
نخرید ارزان میش��ود اما خب��ری از ارزانی
نیست .این روزها که نمیشود بدون موبایل
بود .کی این وضع درست میشود؟ ()5/14
برج میالد تهران با برنامه های شاد و متنوع
میزبان مراجعه کنندگان است.یکی از مسئوالن
برج میالد گفت :پنجش��نبهها و جمعه شب ها
برج میالد به منظور تفریح و سرگرمی از ساعت
 20تا  23با عنوان «تهران ـ نش��اط ـ ش��ادی»
در طبقه همکف با برگزاری ش��عرخوانی(نقاله
خوانی) ،شعبده بازی و برنامه های شاد و متنوع
در خدمت مراجعه کنندگان است .عالقمندان
بدون پرداخت هیچ گونه وجهی می توانند مهمان
برج میالد باش��ند و در مسابقه هایی که برگزار
می شود ،شرکت و جایزه دریافت کنند .پنجشنبه
هجدهم مرداد آوا فیاضی ،کودک نابغه  6ساله
ایرانی نقال داستانهای شاهنامه در برج میالد با
ش��اهنامه خوانی و پس از آن یکی از نوجوانان
با ش��عبده بازی و حرکات ورزشی؛ آکروبات ،به
ایفای نقش پرداختند ( .تصویری که مش��اهده
می کنید صحنه هایی از برگزاری برنامه شاد در
برج میالد است).

اجرای 190کیلومتر شبکه گاز
در استان لرستان

مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان لرس��تان با بیان
اینکه هم اکنون بیش از  7300کیلومتر شبکه گاز
در اس��تان ،گاز را به نقاط مختلف استان رسانده
اس��ت ،گف��ت  :در  4ماه نخس��ت امس��ال حدود
 190کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان
اج��را ش��د.مهندس لطفعلیان اف��زود  :هم اکنون
 497هزار مشترک گاز در استان از این سوخت پاک
اس��تفاده می کنند و  243هزار انشعاب نیز برای
گازرس��انی به مش��ترکین نصب ش��ده است.وی
خاطرنشان کرد :هم اکنون حدود  500هزار خانوار
شهری و روستایی از نعمت گاز بهره مند هستند
و امید می رود طی سال جاری و آینده این تعداد
افزایش یابد.لطفعلیان گف��ت  :بیش از  75درصد
جمعیت روستایی اس��تان و  99درصد جمعیت
ش��هری از گاز بهره مند هستند و امید است طی
امسال و سال آینده جمعیت شهری به  100درصد
و جمعیت روس��تایی به باالی  80درصد برس��د.
مدیر عامل ش��رکت گاز لرس��تان تصریح کرد  :با

گازرس��انی ب��ه  2ش��هر درب گنبد و ش��ول آباد
گازرسانی به شهرهای استان به اتمام خواهد رسید
و همچنین به ثمر رس��یدن طرحهای گازرسانی
روس��تایی کمبودهای��ی که در حوزه گازرس��انی
روستایی وجود دارد را مرتفع خواهد نمود.

حل مشکل افت فشار آب شرب
روستا های اهواز

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان اهواز
از رفع  3مورد شکس��تگی ب��روی خط انتقال آب
ش��رب  2روستای س��ادات طواهر و کریم محارب
خبر داد.محم��ود آریاخاکی گف��ت :عملیات رفع
 3مورد شکس��تگی بروی خط انتقال  2روستای
س��ادات طواهر و کریم محارب طی 20س��اعت و
توس��ط اکیپ تعمیرات و نگهداری این امور انجام
ش��د.وی افزود :با رفع این شکس��تگی ها مشکل
افت فش��ار ،هدر رفت و کاهش کیفی آب ش��رب
اهالی شریف این روستاها حل شد.آریاخاکی بیان
ک��رد :طول این خط انتقال  4کیلومتر اس��ت و از
تاسیسات آبرسانی روستایی قلعه سحر ،آب شرب

فراخوان مناقصه عمومی شماره  200971192000003همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحلهای

مورد نیاز روستاهای سادات طواهر و کریم محارب
را تامین می کند.

طرحتابستانهکتاب
در یزد آغاز شد

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان یزد از
آغاز مرحله نخست طرح تابس��تانه کتاب در یزد
خبر داد و گفت :در این مرحله کتابفروشی های یزد
میتوانند برای شرکت در این طرح ثبتنام کنند.
مجید جوادیان زاده اظهار داشت :کتابفروشیهای
اس��تان یزد میتوانند ت��ا ش��نبه  ٢٧مردادماه با
مراجعه به س��ایت  www.ketab.irنس��بت به
ثبت نام در طرح تابس��تانه کتاب  ٩٧اقدام کنند.
وی بیان کرد :نهمی��ن دوره طرحهای حمایتی از
کتابفروشیها با عنوان تابستانه کتاب از سه شنبه
 ٣٠مردادماه در کتابفروشیهای عضو طرح آغاز
می شود.جوادیان زاده ادامه داد :در قالب این طرح،
کتابفروشی ها به مدت  ١٠روز کتابهای تألیفی با
کمک هزینه خرید  ٢٥درصد و کتابهای ترجمه
با کمک هزینه خرید  ١٥درصد عرضه می کنند.

موضوع اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی پروژه مقاوم سازی
و تکمیل احداث اداره پست اشکذر استان یزد

اداره کل پست استان یزد

اداره کل پس��ت اس��تان یزد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) مقاوم سازی و
تکمیل احداث اداره پس��ت اشکذر به شماره  200971192000003از محل اعتبارات عمرانی از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irو مطابق س��ایر ش��رایط مندرج در اس��ناد انجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/5/23
میباشد.
مهلت زمانی دریافت اس��ناد مناقصه از س��ایت :از تاریخ اولین روز انتش��ار آگهی روز س��ه ش��نبه مورخ
 97/5/23لغایت پایان روز  97/5/29به مدت  7روز میباشد.
مهلت زمانی ارسال و تحویل اسناد از تاریخ  97/5/30به مدت  16روز تا پایانوقت اداری روز چهارشنبه
مورخ  97/6/14میباش��د و به اس��ناد و مدارکی که بعد از تاریخ فوق واصل شود هیچگونه ترتیب اثری
داده نخواهد شد.
زمان بازگشایی پاکات (الف ،ب ،ج ،د) ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخ  97/6/18میباشد.
اطالع��ات تماس دس��تگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه
پاکتهای ،الف ،ب ،ج ،د.
آدرس یزد -بلوار دانش��جو -س��ه راه تعاون -مجتمع ادارات -واحد حقوقی اداره کل پس��ت استان یزد و
تلفن  03538241830و 03538247676
 vمناقصهگران باید حداقل دارای گواهینامه صالحیت (رتبهبندی) در پایه  5ابنیه و  5تاسیسات از سازمان
برنامه و بودجه کشور باشند ،شرکت باید راسا رتبه فوق را دارا باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر اس��تانها ،در سایت س��امانه ( )www.setadiran.irبخش «ثبت نام
پروفایل تأمینکننده  /مناقصه گر» موجود است.
حضور پیش��نهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنها در زمان بازگش��ایی پ��اکات مالی با ارائه معرفی نامه
بالمانع میباشد.
محل تحویل اس��ناد :یزد-بلوار دانشجو -س��ه راه تعاون -مجتمع ادارات -دبیرخانه اداره کل پست استان
یزد میباشد.
م .الف734 :
نوبت اول97/5/23 :
نوبت دوم97/5/24 :

«واحد حقوقی و دبیر کمیسیون معامالت پست استان یزد»

نوبت دوم

ایران زمین

