سوال مجلس از روحانی درصوت
عدم تحقق وعده دولت درباره بنزین
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میثم ترکیان


www.asre-iranian.ir
صفحه2

رئی��س س��ازمان بس��یج س��ازندگی کش��ور از
راهاندازی  175هزار کارگاه و کس��ب و کار خُ رد
خانگی در کشور طی  6س��ال گذشته خبر داد.
به گزارش فارس ،محمد زهرایی در میز تعمیق
ساخت داخل در صنعت مخابرات اظهار داشت:
برای حمایت از تولید داخل باید ثبات قدم داشته
باشیم و کار جهشی صورت گیرد...
صفحه3

آغاز تبدیل
وضعیت معلمان
حقالتدریس و
نهضتیها

سعید جلیلی:

 ۴روز قبل از توافق وین در
یک نامه محرمانه ایرادات
برجام را به روحانی نوشتم

صفحه5

رئیس سازمان پدافند غیر عامل:

ملتیکهبسیجمیلیونیدارد
بنبستندارد

صفحه2

«خوشاسرو»
بررسی زندگی
«شهیدحسیناسالمیت»
صفحه6

صفحه2

جام حذفی فوتبال؛

برد نزدیک پرسپولیس مقابل نفت و صعود به مرحله یک چهارم نهایی

تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان
به یک پیروزی نزدیک دس��ت یافت و راهی مرحله یک
چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی شد.به گزارش مهر،
ورزشگاه آزادی تهران دیروز سه شنبه در چارچوب مرحله
یک هشتم نهایی جام حذفی میزبان دو تیم پرسپولیس
و صنع��ت نفت آبادان ب��ود که این بازی با نتیجه یک بر
صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.مهدی ترابی ()۵۴
برای پرسپولیس گلزنی کرد تا سرخپوشان به مرحله یک
چهارم نهایی این رقابت ها صعود کنند.گابریل کالدرون
س��رمربی پرس��پولیس تیمش را در این بازی با ترکیب
علیرضا بیرانوند ،ش��جاع خلیل زاده ،سیدجالل حسینی،
مهدی ش��یری ،محمد انصاری ،محسن ربیع خواه ،احمد
نوراللهی ،محمد نادری ( - ۴۶فرش��اد احمدزاده) ،مهدی
تراب��ی ،وحید امیری و مهدی عبدی ( - ۵۹علی علیپور)

وارد زمین کرد .نیمکت نش��ینی محمدحس��ین کنعانی
زادگان و علی علیپور از نکات ترکیب سرخپوش��ان بود.
صنعت نف��ت هم با هدای��ت دراگان اس��کوچیچ مقابل
پرس��پولیس با ترکیب ناصر س��االری ،محمد اهلشاخه
( - ۸۲س��یروان قربانی) ،س��ید محمد قریش��ی ،عبداهلل
ناصری ،عقیل کعبی ،مصطفی احمدی ،مس��لم مجدمی
( - ۷۵می�لاد جهان��ی)  ،جعفر س��لمانی ،مهدی حنفی،
مهدی مومنی (  - ۸۰بختیار رحمانی) و عیس��ی آلکثیر
بازی کرد.صنعت نفت باوجود اینکه در این بازی میهمان
بود ،در نیمه نخس��ت ب��ازی به مراتب بهتری به نمایش
گذاش��ت .با گذش��ت زمان این نفتی ها بودند که کنترل
بازی را در اختیار گرفتند .در دقیقه  ۱۰ضربه س��ر عیسی
آل کثیر با اختالف کم از کنار دروازه پرس��پولیس به اوت
رف��ت .در دقیقه  ۲۱این بازیکن در موقعیت خوب گلزنی

قرار گرفت ولی شوت او بعد از برخورد با علیرضا بیرانوند
و تیرک دروازه ،به کرنر رفت .پرسپولیس در نیمه نخست
یکی دو موقعیت به دس��ت آورد که ای��ن فرصت ها راه
به جایی نبرد.گابریل کالدرون با ش��روع نیمه دوم فرشاد
احمدزاده را به جای محمد نادری به ترکیب پرس��پولیس
اضافه کرد .پرس��پولیس که با ورود علی علیپور در دقیقه
 ۵۹ب��ه زمین در خط حمله نفس ت��ازه ای گرفته بود ،از
دقیقه  ۶۷تا دقیقه  ۶۹صاحب س��ه موقعیت خوب گلزنی
ش��د .ابتدا علیپور در موقعیت تک به تک قرار گرفت که
ضربه «چیپ» او به دروازه بان نفت خورد و به کرنر رفت.
در ادامه ضربه سر شجاع خلیل زاده با اختالف کم از کنار
دروازه نفت به بیرون رفت .در دقیقه  ۶۹هم مهدی ترابی
فرصت خوبی برای افزایش تعداد گل های سرخپوش��ان
داشت که این فرصت هم ثمری نداشت.
نوبت اول

آگهی مزایده عمومی

بسیج سمبل

خدمت و جهاد خالصانه

روزنامهصبحايران

راهاندازی  175هزار
کارگاه و کسبوکار
خانگیتوسطبسیج

یادداشت

شهرداری نوشهر در نظر دارد نسبت به آگهی مزایده اجاره بهره برداری و نگهداری استرابوردهای سطح شهر
نوشهر از طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید.
ردیف

عنوان مزایده

مبلغ پایه (ریال)

مبلغ سپرده
(ریال)

مهلت فروش
اسناد

زمان تحویل
اسناد

شماره حساب سپرده
بانک ملی

1

اجاره بهره برداری و
نگهداری استرابوردهای
سطح شهر

1/872/000/000

800/000/000

 98/9/5لغایت
98/9/23

98/9/24

3100002116008

مهلت اعتبار پیش��نهادها  90روز از زمان بازگش��ایی پاکت ها می باشد .ش��هرداری در رد یا قبول هر یک از
پیشنهادات مختار است.
سایر جزئیات در دفترچه مزایده درج گردیده است .مکان اخذ اسناد مزایده امور قراردادهای شهرداری نوشهر
می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت  12روز  98/9/25می باشد.
علی امانی -شهردار نوشهر

آگهی فرخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی
به شماره آگهی 1398-19
رجوع به صفحه آخر

نوبت دوم

ش��جره طیبه بس��یج در ش��رایط خاص
کشور بافرمان امام خمینی (ره) تشکیل
ش��د که از ابت��دای تش��کیل تاکنون با
پش��توانه ملت همواره در خدمت انقالب
و مردم بوده اس��ت ..نباید فراموش کرد
حضور اقش��ار مختل��ف م��ردم در بدنه
بس��یج ش��رایطی را ایجاد کرده که این
مجموعه در زمانه��ای مختلف همراه
با اجتماع است.بسیج مستضعفین الگوی
مقاومت برای کش��ورهای منطقه است
و ب��ر این اس��اس لبنانیه��ا و عراقیها
با بهرهگی��ری از تفکر ام��ام راحل (ره)
توانس��تهاند به سمت داش��تن استقالل
گام بردارن��د .هرگاه کش��ور در ش��رایط
حساس قرار داش��ته ،بسیج مستضعفین
بهطورجدی و با هم��ه توان وارد عرصه
شده اس��ت .بهعنوانمثال وقتی حوادث
غیرمترقبه مانند س��یل در کشور رخداده
یا به دلی��ل رانش زمین مناطق مختلف
مسکونی دچار آس��یب شدند ،بسیجیان
پیش از مس��ئوالن درصحن��ه بوده و به
کمک هموطنان آمدهاند.در هر گوش��ه
میهن اس�لامی میتوان نیروهای بسیج
را مش��اهده کرد زیرا بدنه آن برگرفته از
متن ملت است.مشکل محرومیت عالوه
ب��ر صرف هزینه و ورود نهادهای دولتی
و شبهدولتی ،نیازمند تحمل سختیها و
مش��قات حضور در نقاط محروم کش��ور
است ،میتوان گفت که مدیریت بسیجی
با برخورداری از این ویژگیها در نیروهای
بسیجی کش��ور میتواند بهترین راهکار
برای حل این معضل محس��وب شود .با
بهکارگیری این توان و ظرفیت در قالب
راهبردهایی همچون کارآفرینی خالقانه،
تخصص گرایی
عملگرای��ی هدفمن��دّ ،
توأم با تع ّهد ،افزایش بازدهی و تسریع در
انجام امور همراه با حفظ و بهبود کیفیت
کارها ،بسیج قادر است که خود بهعنوان
ش��یوهای کاربردی و راهگش��ا در رأس
برنامهریزیهای کالن ق��رار گیرد.نباید
فراموش کرد یکی از دستاوردهای بسیج
ایجاد زمینه برای فعالیت جوانان نخبه در
راستای رس��یدن به خودکفایی است که
امری مهم محسوب میشود.

