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3 حلقه چاه  غیرمجاز در کشور 

 پرداخت غرامت تضمینی پژو 

9 به ایران خودرو  

جزئیات مشوق های نقدی و غیرنقدی 

صادرات اعالم شد  6

نفت و گاز مارون ؛ از بهمن تا بهمن
گزیده اي از دستاوردهاي شرکت در آستانه سالگرد 

بزرگترین حماسه ملت ایران در تاریخ معاصر
ب��از ه��م مثل هرس��ال، ح��ال و هواي 
ش��هر در حال تغيير اس��ت؛ عده اي در حال 
طراحي پوس��تر و آذي��ن بن��دي، بعضي ها 
رهبري گروه س��رود، چند نفر قلم در خاطره 
و داستان نويسي و ديگران مشغول فعاليتهاي 
ديگر.  به همين مناسبت ما نيز گفت و گويي 
با سرپرست شركت نفت و گاز مارون ترتيب 
داديم تا  جوياي دس��تاوردهاي صنعتي اين 
ش��ركت از دهه فجر سال گذش��ته تا امسال 

شويم. 
تحقق 101/6 درصدي توليد 

اولي��ن نكت��ه اي كه مهن��دس جهانگير 
پورهنگ، سرپرس��ت ش��ركت بهره برداري 
نف��ت و گاز مارون بعد از گراميداش��ت ياد 
و خاطره امام)ره( و ش��هداي انقالب و دفاع 
مقدس  به آن پرداخت، ركورد جالب 101/6 
درصدي تحقق نرخ توليد بود كه در سال 94 
محقق شد . وي گفت: در سال جاري همواره 
نرخ توليد از برنامه پيش��ي گرفته اما اين عدد 
، باالترين درصد امس��ال ب��ود كه با توجه به 
شرايط خاص حاكم بر صنعت نفت، بي شك 
آئينه تمام نماي هم��ت و تعهد دانش محور 

كاركنان مارون است . 
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کارآفرینی

ضرورت حفظ 
امنیت شغلی افراد 
مبتال به سرطان
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دهه فجر گرامی باد

نوبت دوم 

ش��هرداری ورامين در نظر دارد به اس��تناد بودجه مصوب س��ال 94، پروژه ذيل را از طريق مناقصه عمومی به اش��خاص حقوقی واجد 
شرايط واگذار نمايد. 

اعتبار )ریال( ردیف بودجه سال 1394 پروژه 

1/800/000/000 ردیف 26 خرید پایه چراغ های 6 متری و 18 متری تاور 

- داوطلبان می توانند طی مدت 15 روز از انتش��ار آگهی نوبت دوم در روزنامه در س��اعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری 
و يا به سايت اينترنتی www.e-varamin.ir شهرداری ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبيرخانه 

شهرداری تسليم و رسيد دريافت نمايند. )تلفن تماس: 7- 36242525 داخلی 364- 366 
- شهرداری در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. 

- هزينه درج آگهی و كارشناسی بعهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود. 
- ساير اطالعات و جزئيات در فرم شرايط مناقصه موجود می باشد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 94/11/12 
تاريخ  انتشار نوبت دوم: 94/11/19 

حيدریان 
شهردار ورامين

آگهی مناقصه عمومی

شورای هماهنگی تبليغات اسالمی در بيانيه ای، 
از اقش��ار مختلف مردم ايران اسالمی برای حضور 
در راهپيمايی يوم ا... 22 بهمن دعوت كرد. شورای 
هماهنگی تبليغات اس��المی با صدور اطالعيه ای 
ضمن بزرگداشت سی و هفتمين سالگرد پيروزی 
شكوهمند و افتخارآفرين انقالب اسالمی، از ملت 
اس��توار و آگاه و انقالبی ايران اس��المی، از تمامی 
آحاد، اقش��ار و اصناف مختلف مردم، تش��كل ها 
و اح��زاب، گروه ها و جريان های سياس��ی وفادار 
ب��ه انقالب اس��المی و واليت فقي��ه و آرمان های 
واالی حض��رت امام خمينی)ره(، دانش��جويان و 
دانش��گاهيان، ط��الب و روحانيون، بس��يجيان و 
رزمندگان، كارمندان و كارگران، بازاريان و كس��به 
و اصناف، روستائيان و عشاير و كشاورزان و ساير 
اقش��ار مختلف مردم انقالبی ايران اسالمی دعوت 
كرد تا در مراس��م  راهپيمايی ي��وم ا... 22 بهمن با 
حضور آگاهان��ه، وحدت بخش، دشمن ش��كن و 
عزت آفرين خود بار ديگ��ر وحدت و اتحاد ملی، 
انسجام اسالمی و همبستگی و همدلی و همزبانی 
ملت و دولت، عش��ق به ارزش ه��ای واالی الهی 
انقالب اسالمی ترسيم كرده و حمايت از خواسته ها 
و حقوق پايمال ش��ده و به حق ملت  های مسلمان 
را در اقصی نقاط عالم، فرياد زده، و ضمن تجديد 
بيعت با شهدای انقالب اسالمی و امام شهدا و مقام 
معظم رهبری »مدظله العالی«،  دش��منان وحدت 
و اتح��اد ملی را در  طراحی و پياده س��ازی توطئه 
شوم اختالف و تفرقه ميان مردم و مسئوالن، ناكام 
و مائوس گذارند. ملت ش��ريف اي��ران با حضور 
در همايش��ی بزرگ و به يادمان��ی، افتخار ديگری 
از وحدت و اتحاد مل��ی حول محور واليت فقيه 
را رقم خواهد و ياوه گويی ها و س��خنان سخيف 
و گزينه های هميش��ه روی ميز امريكا را با  مؤلفه 

ه��ای  منطقی و ق��درت نرم و گزين��ه های روی 
ميز خ��ود يعنی وحدت ملی با  فرياد هميش��گی 
»هيهات منا الذل��ه« و »مرگ بر امريكا و اس��راييل« 
خواهند گفت در مس��ير پيشرفت و رشد  و تعالی 
هيچ گاه خسته نشده و هميشه آماده رزم در عرصه 
های مختلف جهادی و جبهه های جنگ نرم دشمن 
و مقاوم��ت اقتصادی با همدلی و همزبانی  دولت 
و ملت هستند.حال و هوای متفاوت ده�ۀ ف�ج�ر 
امس��ال كه بدليل ايستادگی جانانه و مقاومت ملت 
بزرگ ايران در مقابل زياده خواهی های اس��تكبار 
جهان��ی به عنوان الگويی كارآمد، عملياتی و موفق 
در سطح  منطقه جهان شناخته شده است، به عنوان 
خاری در چش��م سران استكبار جهانی و امريكای 
جهانخوار است.شورای هماهنگی تبليغات اسالمی 
و ستاد مركزی دهه فجرانقالب اسالمی، بار ديگر از 
امت هميشه در صحنه و بيدار ايران، همه گروه ها، 
جريان ها، احزاب سياس��ی و همۀ آحاد، اقش��ار و 
اصناف مردم ش��ريف، وف��ادار و انقالبی با تمامی 
س��اليق و گرايش  هاي��ی سياس��ی می خواهد تا با 
حضور حماسی، آگاهانه، پرشور و انقالبی خود در 
صفوفی متحد و يكپارچه در مسيرهای راهپيمايی 
در بيش از 1000 شهر و شهرستان و بيش از 5000 
روستای كشور، سراس��ر ايران را صحنه باشكوه " 
حضور حماسی ملی" سازند.مردم غيور تهران نيز 
از س��اعت 9 صبح، از 10 مس��ير اعالمی، به سوی 
ميدان آزادی حركت خواهند كرد. "خانواده بزرگ 
ايران اسالمی" با حضورگس��ترده و انقالبی خود، 
ضمن حمايت از رويش جوانه های قيام ملت های 
مس��لمان و آزاده، پاسخ مناسبی برای ابرقدرت ها 
داشته  و بار ديگر با نمايش وحدت ملی خود، در 
راهپيمايی عظيم 22 بهمن، دش��منان قسم خورده 

انقالب اسالمی را رسوا و مايوس خواهند كرد.

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در آستانه ۲۲ بهمن

 راهپیمایی ۲۲ بهمن 
در ۱۰۰۰ شهر و ۵۰۰۰ روستا 

مدیر عامل شرکت بورس :

بازار سکه و ارز 
رقیب بورس نیست

از ابتدای قرن بیست و یکم و با شدت گرفتن رشد اقتصادی اقتصادهای 
نوظهور بویژه چین و هند، قیمت نفت رشد شتابانی به خود گرفت

 سقوط قیمت نفت 
و فرصت های اقتصادی ایران 

 تشریح سیاست  هاي کلي 
اصالحیه قانون مالیات هاي مستقیم

رئيس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور، در 
مراس��م افتتاحي��ه كارگاه آموزش��ي قانون جديد 
ماليات هاي مس��تقيم گفت: رويكرد قانون جديد 
ماليات هاي مس��تقيم بر مردم گراي��ي و توجه به 
حقوق مردم اس��توار است. سيد كامل تقوي نژاد، 
در جمع مديران،معاونين،روس��اي امور مالياتي و 
نمايندگان هي��ات هاي حل اختالف امور مالياتي 

ش��هر و استان تهران كه در دانشگاه شهيد بهشتي 
حض��ور يافت��ه بودند، ب��ه تش��ريح رويكردها و 
سياست هاي كلي حاكم بر اصالحيه قانون ماليات 
هاي مس��تقيم پرداخت. وي با تاكيد بر اينكه پس 
از موفقيت تيم برجام در عرصه ديپلماسي، اكنون 
كشور نيازمند يك حماسه اقتصادي است،گفت: 
در ش��رايط كنوني كش��ور، ما به ي��ك مديريت 

جهادي ني��از داري��م؛ مديريتي كه ب��ر مبناي آن 
ت��الش مجاهدان عرصه اقتص��ادي بيش از پيش 
شود. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خاطر 
نش��ان كرد: نيروي انساني س��ازمان امور مالياتي 
كش��ور توانايي تبديل شدن به يكي از قوي ترين 
مجموعه هاي مديريتي و كارشناسي را داراست...
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