تاسوعا و عاشورای حسینی(ع) را تسلیت میگوییم

در پی کاهش جهانی قیمت طال

بازار سکه
از رونق افتاد

* واکنش سازمان راهداری به جوسازی ترکیه :ایران
مخازن سوخت کامیونهای ترکیه را پلمب میکند.
* دولت ترکیه با ادعای تعیین مسیر جایگزین برای
عبور کاالهای ترانزیت��ی از ایران در پی جلوگیری از
پلمب مخازن سوخت کامیونهای خود است.

برکنار میشوند.

میسازد.

* ف��رد ش��ماره  2گارد ریاس��ت جمه��وری

* مردم انگلیس ،کانادا و پرتغال در اعتراض به بحران

در بورکینافاسو قدرت را به دست گرفت.

اقتصادی دست به تظاهرات زدند.

* به گفته تحلیلگران ش��هادت معتز حجازی آزاده
فلسطینی جرقه شروع انتفاضه سوم فلسطین را زد.
* معتز حجازی آزاده فلسطینی با شلیک  20گلوله
از س��وی نظامیان رژیم صهیونیس��تی به ش��هادت
صفحه آخر
رسید.

برای حضور در یک نشست فرهنگی -سیاسی

سفر چراغ خاموش معاون وزیر ارشاد
به آمریکا

* ی��ک هیئت از مقامات وزارت ارش��اد به آمریکا س��فر کرده و ضمن ش��رکت در
نشستی موسوم به انجمن پیتسبورگ با یک نماینده از وزارت خارجه آمریکا دیدار
و گفتوگو کردهاند.
* علی مرادخانی معاون وزیر ارشاد و فرزین پیروزپی رئیس جشنواره موسیقی فجر
از اعضای این هیئت بودهاند.

جستاری در نماز عاشورا
به روایت ادبیات

* نماز ظهر عاش��ورا تفاوت بزرگ نهضت عاشورا به عنوان یک نهضت الهی با سایر
نهضتهاس��ت .در کربال جنگ با معنویت و ارش��اد بیگانه نیس��ت .امام(ع) در پی
خونریزی نیس��ت و با نماز خود و خطبههای آس��مانیش دم��ی از دعوت به خیر و
نیکی باز نمیایستد.
* نماز ظهر عاش��ورا دارای مضامین بدیع و واالیی اس��ت .مضامین شگفتی که هر
یک دنیایی اس��ت از زیباترین جلوههای آسمانی .این نماز آمیزهای است از حماسه،
صفحه7
دینخواهی ،مظلومیت ،شرف ،آرمانگرایی ،حقانیت اصالت ،تعهد و...

همایش بزرگ رهروان زینبی

* م��اری ه��ارف س��خنگوی وزارت
خارجه آمریکا با تایید این خبر گفت
که این یک دیدار عادی و در چارچوب
مالقاتهای فرهنگی بوده است.
* اگر ای��ن یک دیدار معمولی بوده و
به ادعای هارف چیز در سایهای درباره
آن وجود ندارد ،چرا باید پس از چند
روز خب��ر آن از س��وی آمریکاییه��ا
رس��انهای ش��ده و مناب��ع دولتی در
صفحه2
اینباره سکوت کنند؟!

عاشورای حسینی
نقشه راه استکبارستیزی

عاشورا را از زوایای مختلف یک فرهنگ و جریان منحصر به فرد میتوان
ش��مرد .فرهنگی عمیق و ریش��هدار که گذر ایام و قرنها نه تنها گرد زوال
و فراموش��ی بر آن ننش��انده ،بلکه زوایای جدیدی از آن را آش��کار ساخته و
برگس��تره نفوذ آن نیز افزوده اس��ت .ش��اهد این ادعا ،برگزاری باشکوه این
مراس��م روحانی و معنوی نه تنها در ایران که در سراس��ر دنیاست .مراسمی
که به جرات میتوان آن را مردمیترین مراسم دنیا دانست و هر چه شمشیر
دشمنی و عداوت دشمنان این فرهنگ تیزتر شده ،عاشورا نیز تابانتر شده و
در دلها و جانها بیشتر نفوذ کرده است.
البته این میزان از نفوذ و گس��ترش عاش��ورا به هیچ عنوان عجیب هم
نیس��ت .به راستی کدام نسخه همچون آن میتواند مرهم دردها و زخمهای
انسان امروز شود؟ برای انسان زخم خورده از ظلمها و نابرابریها و خسته از
ایسمهای پرطمطراق و توخالی و تشنه انسانیت و حقیقت ناب ،کدام جرعه
گواراتر از معارف حسینی؟
امسال عاشورای حسینی با  13آبان ،این نماد استکبارستیزی تقارنی زیبا
و پرمفهوم پیدا کرده اس��ت .چکیده و خالصه کربال و عاشورا ،دشمنشناسی
و دشمنس��تیزی است و به راس��تی اگر این مفاهیم عمیق را از عاشورا جدا
کنیم ،از آن چه خواهد ماند؟ اینگونه است که دشمن میخواست و میخواهد
عاشورایی نمادین داشته باشیم .هرچقدر میخواهیم ناله و گریه کنیم و بر سر
و سینه بزنیم اما مبادا از عاشورا درس ایستادگی بر حق و حقیقت تا پای جان
بگیریم ،مبادا به این درس کربال توجه کنیم که اگر جامعهای امام خویش را
تنها گذاش��ت ،چه فاجعهای در پیش است؛ نوه پیامبر(ص) را ذبح میکنند و
بقیه در صفحه2
خاندان عترت را به اسیری می برند!

يادداشت روز

این حسین کیست که عامل همه دیوانه اوست

آیا دولت پذیرفته
که رحم اجارهای افراطیون است؟!
صفحه2

صفحه2

«آگهی مزایده عمومی»

«ویژه بانوان» در امامزادگان کشور

پنجشنبه  15آبان ماه 1393
(جدول برنامه رهروان زينبي«س» در امامزادگان شاخص)

آذربایجان شرقی

امامزاده سيد حمزه

حجت االسالم نظری

آقايان عراقيزاده و صمدي

10

آذربایجان غربی

امامزاده غریب حسن

حجت االسالم سالمتی

حاج عوض اسالمی

16

اردبیل

امامزاده سيد صدرالدين

حجت االسالم نجات فیاضی

حاج پيمان ساساني

15

اصفهان

آستان مقدس زینبیه

حجتاالسالم دکتر رفیعی

حاج مهدی منصوری

15

البرز

امامزاده حسن

سركارخانم رستگار

خانم ملکی

14

ایالم

امامزاده علی صالح

حجتاالسالم منصوری

حاج محمدصادق پیمائی

16

بوشهر

امامزاده عبدالمهیمن

آیتاهلل حسینی بوشهری

حاج مصطفی گراشی

16

تهران

امامزاده صالح

آیتاهلل صدیقی

حاج مرتضی طاهری

10

چهارمحال و بختیاری

امامزاده دو معصوم

حجتاالسالم احمدی

حاج محمدرضا توسلی

15

خراسان جنوبی

امامزادگان باقریه بیرجند

حجت االسالم باقری

حاج علی قاضی زاده

15

خراسان رضوی

امامزاده شعيب

خانم شریعتمداری

آقاي بيدخوري

16

خراسان شمالی

بقعه سیدعباس بجنورد

حجت االسالم یعقوبی

حاج حسین محراب

16

خوزستان

علي بن مهزيار

حجت االسالم حاجتي

حاج حسن صفري

16

زنجان

زينبيه اعظم

آیت اهلل علي خاتمي

حاج غالمرضا عيني فرد

15

سمنان

امامزاده یحیی

حجت االسالم عباس نصیری

حجت االسالم محمد تقوی

8/30

سیستان و بلوچستان امامزاده زیارتگاه بی بی دوست

حجت االسالم مهدوی

آقای مرندی

10

فارس

امامزاده سيد عالء الدين حسين

سرکار خانم سویزی

حاج سید عباس انجوی

16

قزوین

امامزاده حسين

خانم دكتر حكيم جوادي

حاج محمد نبوي

15/30

قم

امامزاده موسی مبرقع

سركار خانم ظهيري

آقاي سيد ناصر سقازاده

15

کردستان

امامزاده هاجر و سارا

حجت االسالم فدايي

خانم بهجت نعمتي

15/30

کرمان

امامزاده محمد

حجت االسالم دکتر عرب پور

آقای مختاری

15

کرمانشاه

امامزاده ابراهيم

حجت االسالم حمزه محمدي

حاج كريم عبدالملكي

15

کهگیلویه و بویراحمد

امامزاده حسن مهریان

حجت االسالم پایدار

حاج کوروش اداره

15

گلستان

امامزاده يحيي بنزيد

حجت االسالم سبحانی

حاج رضا اصالتي

16

گیالن

سیدجاللالدین اشرف

حجت االسالم پور رضا

حاج جواد کامرانی

10

لرستان

امامزاده زیدبن علی

آیت اهلل نیازی خرم آبادی

حاج آیت دولت پور

15

مازندران

امامزاده عباس

حجت االسالم محمد قاسمی

حاج سيد كاظم عباسپور

15/30

مرکزی

امامزاده عبداهلل

آیت اهلل دری نجف آبادی

حاج محمود قاسمی

16

هرمزگان

امامزاده سيد مظفر

حجت االسالم عطاء اهلل ميرزاده

حاج مجتبي عابديني

16

همدان

امامزاده عبداهلل

حجت االسالم موسوي

حاج محسن صلواتي

16

یزد

امامزاده جعفر

حجت االسالم عسگري طباطبايي

حاج محمد علي رنجبر

14

شرح

قیمت پایه ارزیابی
کارشناسی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده (ریال)

محل بازدید

1

ن93/39/

فروش یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت 1/5مگاولت آمپر و ولتاژ 3و 20/6کیلوولت
(مدل  1971ساخت کارخانه  Brushانگلستان)

1/200/000/000

120/000/000

نیروگاه دیزلی
بشرویه

2

ن93/40/

3

ن93/41/

ردیف شماره مزایده

آگهی مناقصه مرحله اول

شهرداری بروجن طبق بند پنج هفتاد و یکمین صورت
جلسه ش��ورای اسالمی ش��هر بروجن در نظر دارد کلیه
فعالیتهای خدمات شهری اعم از رفت و روب معابر
و جمعآوری زباله و ...را به ش��رکتهای واجد ش��رایط
واگذار نماید .لذا کلیه ش��رکتهای دارای مجوز میتوانند
جه��ت ش��رکت در مناقص��ه و دریاف��ت اس��ناد مناقصه
حداکثر تا تاریخ  93/8/27به امور مالی ش��هرداری و یا به
وب سایت  info@shborujen.irمراجعه نمایند.

غالمرضا ایمانی -شهردار بروجن

فروش سه دستگاه بوشینگ ترانسفورماتور  400کیلوولت (ساخت شرکت
 Cegelecفرانسه)

4/997/000/000

269/910/000

اداره انبارهای
شرکت برق

فروش یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت به ظرفیت  15مگاولت آمپر و ولتاژ
 63/20کیلوولت (سال ساخت )1972

4/950/000/000

268/500/000

پست  63کیلوولت
قدیم خیام نیشابور

 -3تاریخ دریافت اس�ناد مزایده :در ساعات اداری از تاریخ 93/8/17
لغایت 93/8/18
 -4محل دریافت اسناد مزایده :مشهد -انتهای بلوار وکیلآباد -بعد از
پل پرتوی -نرس��یده به دوراهی شاندیز و طرقبه -سمت راست -شرکت
ب��رق منطقهای خراس��ان -طبقه  -2دفتر مجری ط��رح فروش کاالها و
اموال مازاد -اتاق  -208تلفن 051-36103622
توضیح -1برای دریافت اس��ناد مزایده توس��ط متقاضیان حقیقی ارائه
تصوی��ر کارت ملی متقاضی و برای متقاضیان حقوقی ارائه معرفینامه با
امضاء مجاز مقام مسئول شرکت متقاضی ،ضروری است.
توضی�ح  -2برای بازدی��د از کاالهای موضوع مزای��ده ،اخذ معرفینامه
کتبی از مجری طرح فروش کاالها و اموال مازاد ،الزامی میباشد.
توضیح  -3دریافت اسناد مزایده به صورت الکترونیکی ،پس از هماهنگی
با کارشناس مربوطه از طریق شماره تلفن  36103622میسر میباشد.

 -5نوع تضمین ش�رکت در مزایده فقط به صورت واریز نقدی یا
ضمانتنامه بانکی میباشد.
 -6تاریخ ،محل تحویل و بازگشایی پاکات مزایده:
 -1-6تاری�خ تحویل :حداکث��ر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ
93/9/1
 -2-6محل تحویل :دبیرخانه س��تاد مرکزی برق خراس��ان به نشانی
مندرج در بند  4فوق
 -3-6تاریخ بازگش�ایی پاکات :ساعت  9الی  11روز یکشنبه مورخ
93/9/2
کلیه شرایط و جزئیات مزایده در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است.
آدرس الکترونیکی:
ضمن�ا جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت اطالعرس�انی
مناقصات به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

پایگاه اطالعرسانی مناقصات شرکت توانیر

http://tender.tavanir.org.ir

پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات

http://iets.mporg.ir

پایگاه اطالعرسانی مناقصات شرکت برق منطقهای خراسان
م .الف8297

آگهی تغییرات شرکت
گسترش ساخت سازه
سهامی خاص به
شماره ثبت 190462
و شناسه ملی
10102324543

مالف 2928

استان

بقعه متبرکه

سخنران

مداح

آگهی تغییرات شرکت ساچریت شرکت سهامیخاص
به شمارهثبت 37165و شناسهملی10100825847

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده

خانم الناز حمیدیه با کدملی  0440192625به سمت عضو

مورخ  1393/6/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

هیئتمدیره برای مدت 2سال انتخاب گردیدند و امضاء کلیه

اعضای هیئتمدیره برای مدت 2س��ال به شرح ذیل انتخاب

اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک ،سفته ،برات ،قراردادها

شدند:

و غی��ره با امضای مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئتمدیره هر

آقای حس��ین حمیدیه با کدملی  1286396875به س��مت

یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

کدملی 0050999176به س��مت نایبرئیس هیئتمدیره و

وزارت نیرو
شرکت برق منطقهای خراسان

 -1مزایدهگزار :شرکت برق منطقهای خراسان
 -2موضوع مزایده :فروش اموال بشرح مندرج در جدول ذیل:
ساعت

رئی��س هیئتمدی��ره و مدیرعام��ل ،خانم ف��روزان مصری با

(ع)

خبر ویژه

اردوغان ،عصبانیت
و خطای راهبردی!
سالماهللعلیها

صفحه آخر

سال هفتادو سوم  qشماره  q 20912تکشماره  5000ریال

گزارش کیهان به مناسبت تقارن عاشورا و  13آبان

کرانه باختری روی خط انتفاضه

بارکد 4328450

* نیوی��ورک تایم��ز :وزرای دف��اع و خارجه آمریکا

* کره جنوب��ی برای عربس��تان نیروگاههای اتمی

12صفحه ( به اضافه نيازمنديهای ويژه تهران)

گزارش خبری

سازمان اوقاف و امور خیریه

عملیات بزرگ ارتش عراق
برای آزادی االنبار آغاز شد

* احداث نیروگاه برق زبالهس��وز در حاش��یه دریای
خزر.
* مع��اون وزیر نی��رو :آب رودخان��ه کارون به علت
آلودگی قابل شرب نیست.
صفحه4

یکشنبه  11آبان  8 q 1393محرم  2 q 1436نوامبر 2014

* جنبشه��ای اس�لامی در کرانه باخت��ری و غزه
تاکید کردند که انتفاضه س��وم فلسطین آغاز شده و
سرکوبگری نیز نمیتواند مانع آن شود.
* رسانههای صهیونیس��تی :انتفاضه سوم فلسطین
آغاز شده و راه فراری از آن نیست.

پس از پاکسازی جرفالصخر

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

م الف 105567

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع
عموم��ی ع��ادی س��الیانه مورخ
 1393/3/26تصمیم��ات ذی��ل
اتخاذ شد:
ترازنامه و حس��اب سود و زیان
س��ال مالی  1392ب��ه تصویب
رسید.
مؤسس��ه حسابرس��ی آری��ان
محاس��ب پویا به شناس��ه ملی
بعن��وان
10980002869
ب��ازرس اصل��ی و آق��ای محمد
حی��دری شایس��ته ب��ه کدملی
 0050299808بعن��وان بازرس
علیالب��دل برای مدت یکس��ال
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روابط عمومی شرکت برق منطقهای خراسان

آگهی احداث خط انتقال برق  230کیلوولت شرکت برق منطقهای باختر

نظ��ر به اینکه این ش��رکت بزودی عملی��ات احداث خطوط ب��رق  230کیلوولت ارتباطی
نیروگاه خرمآباد را طبق مس��یرهای تعیین شده در نقشههای اجرایی شروع خواهد نمود،
لذا به منظور اطالع صاحبان اراضی یا امالک واقع در مسیر و حریم خط مذکور و جلب توجه
آنان به مواد  16،18و  19قانون سازمان برق ایران و ماده  11مصوبه شماره  29052هیئت
وزیران در مورد حریم قانونی خطوط انتقال نیرو مبادرت به انتش��ار این اطالعیه مینماید با
این توضیح که مسیر خط مذکور مطابق کروکی پیوست به شرح ذیل میباشد:
این خطوط از خط  230کیلوولت دز درحوالی روس�تاهای ناصروند و پل باباحسین
انشعاب گرفته و با عبور از اراضی زمینهای روستاهای فوق و قطع جاده کمربندی
وارد نیروگاه درحال احداث خرمآباد میشود.
ضمن��ا حریمهای قانونی این خطوط عبارتن��د از حریم درجه یک به عرض 17متر از تصویر

نوبت دوم

فاز کنار بر روی زمین در دو طرف مسیر هر خط که در این حریم اقدام به هرگونه عملیات
س��اختمانی و ایجاد تاسیس��ات مس��کونی ،دامداری ،باغداری ،درختکاری و انبارداری تا هر
ارتفاع ممنوع میباشد و حریم درجه  2به فاصله  20متر از محور هر خط در دوطرف مسیر
خط که فقط ایجاد تاسیس��ات ساختمانی اعم از مس��کونی ،صنعتی و مخازن سوخت تا هر
ارتفاع ممنوع میباش��د .مالکین محترم در صورت وجود هرگونه ابهام میتوانند ظرف مدت
یک ماه از تاریخ درج این اطالعیه به دفتر حقوقی ش��رکت س��هامی برق منطقهای باختر به
نش��انی اراک -میدان امام خمین��ی -جاده کمربندی -جنب پل راهآه��ن مراجعه یا مکاتبه
نمایند.
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