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غيراخالقي تلگرام
مسدود مي شود
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بخش اقتصادي :وزيرارتباطات وفناوري اطالعات گفت :به طورمتوسط درهفته سه هزارکانال
غيراخالقي درشبکه اجتماعي تلگرام مسدود مي شود.به گزارش خبرنگارما ،محمود واعظي
درمراسم افتتاح پروژه هاي همراه اول درفازسوم شبکه ملي اطالعات گفت :ازتعداد
کانال هاي غيراخالقي تلگرام که مسدود مي شود تعدادي ازآنها براي رسيدگي به مقامات
قضائي ارجاع مي شود.وي با بيان اينکه مسدود شدن اين تعداد کانال غيراخالقي درهفته
کاربزرگي است ،اظهارداشت :اين اقدام طبق خواسته مردم براي استفاده راحت تر ازفضاي
مجازي ودرجهت سالم سازي وپاکسازي اين فضا صورت مي گيرد.واعظي خاطرنشان کرد:
با اقدامات صورت گرفته و لوگيري ازفعاليت کانال هاي غيراخالقي و خشن براي جوانان
ونوجوانان ،اين فضا را سالم سازي کرده تا اين قشردرمواجهه با فضاي مجازي با فضايي سالم
وبدون مشکل روبهروشوند.وزيرارتباطات به تالش ها براي افزايش امنيت در فضاي مجازي
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سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدرخبرداد:

احمدي بافنده:

مديرعامل شرکت بهره برداري متروي تهران وحومه گفت :با توجه به حجم
باالي تردد درمترو ،موارد حقوقي بسياري درآن رخ مي دهد واحتياج به
قوانيني داريم که مدافع مترو وکارکنان آن باشد.به گزارش خبرنگارما،
محمد احمدي بافنده درجلسه مشترک کميتههاي حقوقي وقراردادي،
منابع انساني وبهره برداري اتحاديه شرکتهاي قطارشهري کشورگفت:
درحال حاضرمتروي تهران با جابجايي بيش ازسه ميليون مسافربا تجربيات
زيادي همراه است .وي ازتشکيل کميته امنيتي با عنوان پليس متروبه
عنوان يک ضرورت درمترو ياد کرد وافزود :ساختارمترو يک تافته جدا
ازبخشهاي ديگرشهري است و با توجه به وسعت وجابجايي سفري که
ازطريق آن صورت ميگيرد بايد به آن توجه جدي شود.احمدي بافنده در
خصوص بومي سازي وايجاد دانشگاه پلي تکنيک براي پرورش نيروهاي
متخصص نيزپيشنهاداتي ارائه داد وگفت :روزي که خدمت رساني را شروع
ميکنيم بايد به فکرارتقاء آن نيزباشيم چرا که هرروزمردم مطالبات بيشتري
دارند ونيازاست براي اين موضوع برنامه ريزي داشته باشيم.وي ادامه داد:
مترويک وسيله حمل ونقل گران است ونبايد آن را رايگان کنيم چرا که
براي تعميرونگهداري آن هزينه زيادي بايد پرداخت شود.

وزيري خبرداد:

تجهيزبزرگراههاي تهران به سامانه
ثبت تخلف جناغيها
مديرعامل شرکت کنترل ترافيک تهران گفت :به منظورافزايش ايمني
و نظم تردد ،بزرگراه هاي شهر تهران به سامانه ثبت تخلف جناغي ها
مجهزخواهد شد.به گزارش خبرنگارما ،ايلوش وزيري افزود :جناغيهاي
بزرگراهي به قسمتهايي ازبزرگراهها اطالق ميشوند که رمپهاي
خروجي و ورودي بزرگراهي ازمسيراصلي جدا شده ورانندگان را به
بزرگراههاي متقاطع هدايت ميکند .تعرض به اين محدوده که معموالً
ازهاشورقرمزوخطوط ممتد جهت نمايش آن استفاده ميشود ،ممنوع
است.وي تصريح کرد :درثبت تخلف ترددهاي غيرمجاز ،درمحل جناغيهاي
بزرگراه با قراردادن دوربينهاي هوشمند ترافيکي وشناسايي خودروهايي
که خارج ازصف درمحل جناغي بزرگراه ،وارد مسيرميشوند ،کاهش
تراکم ترافيک درآن منطقه ودرنتيجه دربزرگراه را خواهيم داشت.
وزيري با اشاره به اينکه درساعات اوج ترافيک تردد غيرمجازازروي اين
محدوده سبب پس زدگي ترافيک در باالدست مسيراصلي ميشود ،افزود:
شرکت کنترل ترافيک تهران درنظردارد درراستاي توسعه سامانههاي
هوشمند حمل و نقل ،اقدام به استفاده ازسامانههاي پالک خوان دراين
محدودهها نمايد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاري:

فعاليت مراکزدرماني ويژه کودکان معتاد در هفت استان کشور

مترونيازبه قوانين حمايت کننده دارد

معاون کاهش تقاضا وتوسعه مشارکت هاي مردمي
ستاد مبارزه با موادمخدرگفت :تعداد کودکان مبتال
به اعتياد درايران اندک است ودرحال حاضردر۷
استان کشورمراکزدرماني مورد نيازاين گروه وجود
دارد .به گزارش مهر ،دکترپرويزافشارگفت :درتعيين
آمارابتالي کودکان به اعتياد ،جمعيت دانش آموزان
آموزش وپرورش ،مالک قرارداده شد وتحقيقات و
مطالعات مورد نظرروي اين گروه انجام شد.وي افزود:

نتيجه تحقيقات نشان داد که تعداد کودکان مبتال به
اعتياد درايران اندک است اما وجود همين تعداد کم
ازسوي ستاد مبارزه با موادمخدر ،بسيارومخاطره آميزتلقي
مي شود وبراي درمان آنها مراکزويژه اي راه اندازي
شده است.معاون کاهش تقاضا وتوسعه مشارکتهاي
مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد:
با توجه به اينکه درصد شيوع اعتياد درگروه سني
کودکان کشوربسياروقابل توجه نيست ،بنابراين تاکنون
تحقيق جداگانه اي که اين دسته ازافراد را براي
شيوع شناسي درسطح کشورهدف گذاري کرده باشد،
انجام نشده است.افشار گفت :درحال حاضردر ۷استان
کشور ،مراکز درماني سوء مصرف مواد مخدرويژه
کودکان وافراد زير ۱۸سال راه اندازي شده است.وي
افزود :درسايراستانها نيزکودکان ونوجوانان مبتال به
اعتياد به بهترين مراکزدرماني هدايت مي شوند وتحت
مراقبت هاي درماني قرارمي گيرند.

نيميازپرستارانفارغالتحصيل،بيکارهستند
قائم مقام سازمان نظام پرستاري با اشاره به اينکه
اجراي طرح تربيت پرستاربيمارستاني به هيچ عنوان
کارشناسي شده نيست ،گفت :تعداد موافقان اجراي
اين طرح انگشتشمارند.به گزارش فارس ،محمد
شريفيمقدم اظهارداشت :تربيت پرستاربيمارستاني
به بهانه کمبود کادرپرستاري دروزارت بهداشت
کليد خورده ،درحالي که اين مسئله به هيچ عنوان
قابل قبول نيست .وي افزود :به غيرازتهران ،درهمه
استانها پرستاربراي جذب وجود دارد وطي سه
روزگذشته حدود 9300نفرازکادرپرستاري براي جذب
درسايت سازمان نظام پرستاري ثبتنام کردهاند که
بيشترين اين افراد مربوط به استانهاي خراسان
رضوي ،آذربايجان غربي وفارس بوده است .قائم مقام
سازمان نظام پرستاري با تأکيد براينکه اين مسئله
درحالي بوده که وزارت بهداشت توان جذب نيروهاي
پرستاري را نداشته وماهها دراستانها پرستاران حتي

منتظرانجام طرحشان هستند واين نشان ميدهد
کمبود کادرپرستاري نداريم .شريفي مقدم اضافه
کرد :درحال حاضر 185دانشکده پرستاري دولتي
وغيردولتي داشته و ساالنه  12هزار نفر فارغالتحصيل
ميشوند ،اين درحالي بوده که در برخي ازشهرستانها
از 120فارغالتحصيل فقط امکان جذب 15نفراست،
بنابراين بهانه وزارت بهداشت مبني بر اينکه کمبود
کادر پرستاري داريم ،درست نيست.

سخنگوي قوه قضائيه:

جاسوس آمريکايي به 10سال حبس محکوم شد

بخش اجتماعي :سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه جاسوس آمريکايي
به 10سال حبس محکوم شد ،گفت :عامل نفوذي آمريکا که تابعيت
آمريکايي ويکي ديگرازکشورهاي خارجي را داشت با نفوذ خاصي وارد
ايران شده بود که با تالش ماموران وزارت اطالعات شناسايي ودستگيرشد.
به گزارش خبرنگارما ،حجتاالسالم محسنياژهاي درنشست خبري با
بيان اينکه اين فرد مستقيما ازناحيه آمريکاييها هدايت ميشد ،افزود:
اين عامل نفوذي آمريکا دردادگاه بدوي به 10سال حبس محکوم شده
که قابل تجديدنظرخواهي است .معاون اول قوه قضائيه درپاسخ درباره
قراردادهاي نفتي وشکايتهايي که نسبت به اين قراردادها درديوان
عدالت مطرح شده ،اظهارکرد :من نشنيدم که درباره قراردادهاي نفتي
به ديوان عدالت شکايت شود .البته نشنيدن من دليل نميشود وممکن
است شکايت شده باشد ،اما درارتباط با سند 2030افرادي شکايت کردند
وپرونده تشکيل شده وديوان عدالت استعالم کرده و پاسخ خواسته اما
هنوزبه رأي نرسيده است.محسنياژهاي درادامه با اشاره به اقدامات
فرهنگي صورت گرفته درسازمان زندانها گفت :درسنوات گذشته
بخصوص درسالهاي ۹۴و ۹۵اقدامات فرهنگي درسطح قوه قضائيه،
مخصوصاً سازمان زندانها به لحاظ ساختاري وامکاناتي و بودجهاي
تقويت شد که اين امراکنون آثارخود را نشان ميدهد .وي ادامه داد:
يکي ازکارهاي مؤثردراين بخش ارتباط وانس زندانيان با قرآن است.
فقط دراستان آذربايجان شرقي ۱۷۱۹نفرتوانستند با قرآن دربخشهاي

قرائت وتفسيروترتيل و حفظ انس بگيرند وهمچنين ۲۴۵نفرنيزتوانستند
ازيک جزء تا کل قرآن را حفظ کنند .اژهاي گفت :کساني که دررابطه
با موضوع مواد مخدرمحکوم به مجازات اعدام شده بودند وحکم آنها
قطعي شده بود ودستوراجراي آن نيزصادرشده بود ،وقتي گزارش شد
که اين افراد شروع به حفظ قرآن کردهاند وآثار اين اقدام در روحيه و
رفتار وبرخورد آنها با خانوادهشان نمايان شده است ،خود بنده براي
 ۳۰نفرازآنها درخواست تخفيف مجازات کردم که دررابطه با برخي ازآنها
موافقت شده و براي برخي ديگرنيزدردست پيگيري است .سخنگوي قوه
قضائيه با اشاره به قتل آتنا اصالني گفت :پس ازاعالم مفقودي ،دستگاه هاي
مختلف شروع به بررسي مي کنند اما درمرحله اول موردي حاصل نمي
شود.وي افزود :بعد ازاين مرحله به فردي مشکوک مي شوند واين فرد
بازداشت مي شود .دراين مرحله متهم به همسرخود پيام مي دهد که
مواد مخدردرفالن جا هست ،جابه جا کنيد .همسراين فرد موضوع را با
تيم تحقيقات درميان مي گذارد وازاين طريق به جنازه مي رسند.محسني
اژه اي تصريح کرد :اين متهم به مورد ديگري که به قتل رسانده بود ،هم
اعتراف مي کند اما هنوزجسد اين مقتول کشف نشده است.سخنگوي
دستگاه قضا افزود :اميدواريم هرچه زودترپرونده بررسي و حکم صادر
شود.محسنياژهاي درادامه نشست ،درپاسخ به سوالي درارتباط با زنداني
شدن حسين فريدون ،ضمن تأييد اين خبرگفت :درخصوص ايشان
چندين نوبت تحقيق شد وازافرادي هم که مرتبط بودن تحقيق شد.

آگهي مزايده اجاره مغازه ،آپارتمان اداري و سالن ورزشي
واقع در منطقه کهريزک (شهرستان هاي استان تهران)

برخي افراد بازداشت هستند .ديروزبراي ايشان قرارتامين صادر شد.وي
ادامه داد :چون قرار تامين را ديروز تامين نکردند به زنداني معرفي شد
اما اگر قرار را تامين کنند آزاد ميشوند .قراربازداشت موقت نيست.معاون
اول قوهقضائي درباره اتهام فريدون گفت :اتهام وي مربوط به مسائل
مالي است اما ربطي به معوقات بانکي ندارد.محسني اژهاي درادامه با
اشاره به بازديد تعداد زيادي ازسفرا درحدود 50نفر از زندان اوين و
واکنش اين افراد گفت :اينها فوق العاده ازاين بازديد خوشحال بودند.
وي افزود :اين افراد معتقد بودند ازمراکزي که الزم بوده بازديد کردند
وپاسخ سواالت خودشان را گرفته اند اما ضد انقالب بابت اين بازديد
ابرازناراحتي کرد که بايد به حالشان تاسف خورد.سخنگوي قوه قضائيه
درپاسخ به سوالي مبني براينکه موضع قوه قضائيه درباره منشورحقوق
شهروندي و اجراي آن چيست ،گفت :قوه قضائيه ازهرطرح وبرنامهاي
که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد استقبال ميکند .دستگاه
قضائي درسالهاي قبل و در زمان آيت اهلل شاهرودي بخشنامهاي را در
اين زمينه داشت وازآن حمايت کرد که اين بخشنامه درمجلس تصويب
شد.وي افزود :ما ستاد حقوق بشر داريم که مصوباتي دارد .منظور
آيت اهلل آملي الريجاني ايجاد مرکز ملي به عنوان نهاد موازي بوده که طبعا
اگر ما بتوانيم از ظرفيتهايمان استفاده کنيم ،نيازي به مرکز جداگانه
نداريم .هر آنچه که مربوط به حقوق شهروندان است قوه قضائيه از آن
استقبال و حمايت مي کند.

عضو هيئت مديره سازمان مردمنهاد ديدهبان شفافيت گفت :توجه به برخي
برندها وشرکتهاي خاص باعث ايجاد تفاوت قيمتها دربازاروبازارسياه شده
است وهمچنين افزايش قيمت داروهاي وارداتي قاچاقچيان را ترغيب کرد
که ازکشورهاي ديگرکاال وارد کنند؛ براي مثال يک نوع آمپول براي افراد
مبتال به بيماريهاي چشمي ازکشورترکيه وارد ايران شد که همين داروباعث
نابينايي 52نفرازمردم جامعه گرديد ومتأسفانه تابهامروزهيچ کس عليه
اين افراد اقدامي انجام نداده وازسازمان غذا ودارونيزهيچ شکايتي صورت
نگرفته است.به گزارش فارس ،الياس نادران ،اظهارکرد :چند عارضه اساسي
درنظام دارويي ما وجود دارد که مسئله اصلي به تعارض وتضاد منافع بين
تصميمگيران سازمان غذا ودارو وفعاالن اين حوزه برميگردد.وي افزود:
جايي که مجري ،داور وناظر بايد يک عملکرد بيطرفانه داشته باشد،
خودش دريک طرف ميدان قرارميگيرد که اين باعث مخدوش شدن روند
مديريت ميشود.نادران تصريح کرد :درتاريخ  94/04/12آقاي ديناروند بايد
ازعضويت درهيئت مديره يکي ازشرکتهاي داروسازي کنارميرفتند که ايشان
مجددا ً به اين سمت انتخاب شدند وآن را انکارکردند وزماني که سندها را به
ايشان نشان داديم ،وي زيربارنرفت واعالم کرد اگراين سندها معتبرباشد من
ازسمتم استعفا ميدهم.وي افزود :به جزايشان مديران ديگري نيزازسازمان
غذا ودارودرتصميمگيريها اثرگذارميشوند که اين موضوع درمواقعي باعث
تبعيض وحمايت ازشرکتهاي خاص تلقي ميشود .ازجمله عوارض دخالت
اين افراد درتصميمگيريها را ميتوان به ايجاد تبعيض ،فرارمالياتي وپرداخت
شدن حداقلي حقوق دولت اعالم کرد.وي افزود :بخش ديگري ازمشکالت
مربوط به قيمتگذاري داروهاست ،بهطوريکه افراد ذينفع تصميم ميگيرند
که تعرفهگذاري دربرخي ازشرکتهاي خاص بيشترازسايرشرکتها باشد که
اين موضوع باعث بهم خوردن توازن بازاردارويي ميشود.نادران ادامه داد:
رفتوآمد بين بخش خصوصي ودولتي ومجموع فعاليتهاي خاص باعث
ميشود تصميمگيري به نفع برخي ازشرکتهاي خاص مدنظرقرارگيرد.

دبيرانجمن علمي اقتصاد شهري ايران عنوان کرد:

هدررفت ۳۰درصدي آب شهري
براثرفرسودگي شبکه انتقال

دبيرانجمن علمي اقتصاد شهري ايران گفت:مصرف در بخش شهري و خانگي
حدود  ۶درصد از کل آب مصرفي را تشکيل مي دهد ومتاسفانه ۳۰تا ۳۲
درصد اتالف آب به سبب فرسودگي لوله هاي انتقال وتوزيع صورت مي گيرد.
به گزارش مهر  ،سيد محسن طباطبايي مزدآبادي با اشاره به اينکه اصالح
الگوي مصرف موضوعي بود که رهبر معظم انقالب در پيام نوروزي سال ۸۸
به عنوان شعار سال مطرح نمودند ،افزود :ايشان در سخنراني نوروزي خود
در ابتداي سال ۸۸درخصوص اصالح الگوي مصرف به مصرف آب و نان و
انرژي مشخصا اشاره کردند و خبر از اتالف وهدرروي حداقل يک پنجم آب
مصرفي در کشور دادند .يک سال بعد مقام معظم رهبري درسال  ۸۹در جمع
کارآفرينان براي اولين بار مدل اقتصاد مقاومتي را مطرح و اصالح الگوي مصرف
را به عنوان يکي ازضروريات و محورهاي اين مدل اقتصادي مطرح نمودند
ودرسال ۹۲در ابالغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ،دربند  ۸اين سياست ها
به اصالح الگوي مصرف تاکيد نمودند که شامل منابع آبي کشور نيز مي شود.
وي گفت :درک شرايط اقليمي ايران وروند عرضه و تقاضاي آب در کشور،
نشان مي دهد مسئله اصالح الگوي مصرف دربخش آب ،بسيارمهمترازبسياري
ازبخش هاي ديگراست .طباطبايي دربه وضعيت استفاده ازآب شرب دربخش
شهري و خانگي اشاره کرد و گفت :اين بخش در حدود  ۶درصد از کل آب
مصرفي را تشکيل مي دهد ومتاسفانه ۳۰تا  ۳۲درصد اتالف آب به سبب
فرسودگي لوله هاي انتقال وتوزيع آب رخ مي دهد.طباطبايي ادامه داد :ازسوي
ديگرازميزان اب مصرفي درشهرها ،تنها ۲۰درصد براي مصارف شرب مورد
نيازاست ودرحدود ۸۰درصد از آب مصرفي درشهرها براي ساير موراد مورد
استفاده قرارمي گيرد که نيازي به هزينه هاي تصفيه ندارد.

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري
فضاهاي تبليغاتي در فرودگاه آيتا ...جمي آبادان

نوبت دوم

شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
فرودگاه آيتا ...جمي آبادان

آموزش و پرورش منطقه کهريزک در نظر دارد با استناد به آئين نامه معامالت اموال دولتي و با عنايت به نظريه کارشناس رسمي
دادگستري به شماره  1096/6137مورخ  1396/4/15تعداد دو باب ازواحدهاي تجاري (مغازه ) ،چهار واحد آپارتمان اداري و سه
سالن ورزشي خود را در شهر دامغان با فهرست و مشخصات و قيمت پايه کارشناسي به پيوست اسناد مزايده بشرح جدول ذيل
رديف شماره مغازه اجاره بهاي يک ماه به ريال نظريه کارشناسي:
رديف

ملک مورد اجاره

آدرس ملک

اجاره ماهيانه (ريال)

توضيحات

1

يکباب تجاري به مساحت  170متر مربع نيم طبقه

خيابان مصطفوي

45/000/000

نوساز

2

يکباب تجاري به مساحت  100متر مربع با  40متر مربع
نيم طبقه

خيابان مصطفوي

30/000/000

نوساز

3

آپارتمان اداري  130متر مربع

خيابان مصطفوي

15/000/000

نوساز

4

آپارتمان اداري  100متر مربع

خيابان مصطفوي

12/000/000

نوساز

5

آپارتمان اداري  65متر مربع

خيابان مصطفوي

8/000/000

نوساز

6

آپارتمان اداري  56متر مربع

خيابان مصطفوي

6/500/000

نوساز

7

سالن ورزشي وحدت

خيابان  30متري

10/000/000

با زيربناي  500متر مربع

8

سالن ورزشي اميري

خيابان فلسطين

26/500/000

عرصه  1500متر مربع و زيربناي 700
متر مربع

9

سالن شهيد فهميده

کهريزک

9/500/000

با زيربناي  500متر مربع

از طريق مزايده عمومي در قالب عقد قرارداد اجاره يکساله با باالترين مبلغ پيشنهادي به اشخاص حقيقي يا حقوقي که مطابق
قانون واجد شرايط الزم باشند واگذار نمايد( .قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي)  -1متقاضيان مي توانند
بر اساس مشخصات اعالمي از نزديک ملک مورد تقاضاي خود را بازديد نمائيد -2 .بهاي قطعي اجاره بهاي مغازه باالترين قيمت
پيشنهادي شرکت کنندگان در مزايده خواهد بود -3 .متقاضيان بايد پيشنهادات خود را به صورت مشروح و واضح بدون شروط
در فرم شرکت در مزايده به شرح ذيل همراه با اصل فيش و يا ضمانت نامه بانکي معادل  5درصد قيمت پايه يکسال اجاره بها به
عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب جاري شماره  2173121240006بنام سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان
تهران بانک ملي واريز و فيش مربوط به عالوه فرم شرکت در مزايده حاوي قيمت پيشنهادي در پاکت الک و حداکثر تا پايان وقت
اداري  96/4/28با پست سفارشي به نشاني پايين تر از بهشت زهرا (س) ،خيابان شهيد مصطفوي ،اداره آموزش و پرورش کهريزک،
کد پستي  1816148581 :مهر شده دبيرخانه آموزش و پرورش منطقه کهريزک مربوط به مزايده اجاره مغازه يا آپارتمان اداري و
يا سالن ورزشي ارسال فرمائيد.
) 1پاکت الف ضمانت نامه و يا فيش بانکي  )2پاکت ب اسناد و مدارک مزايده  )3پاکت ج قيمت پيشنهادي  )4هرسه پاکت کامال
خوانا (نام مزايده گر ،نام محل مزايده) قيد شود-4 .کميسيون مزايده بر اساس ضوابط و مقررات آيين نامه معامالت دولتي و قيمت
کارشناسي پيشنهادات را بررسي و نسبت به انتخاب برندگان مزايده اقدام و نتيجه را به به برندگان مزايده اعالم مي نمايد  -5 .به
پيشنهاداتي که فاقد سپرده و مدارک و اطالعات خواسته شده و يا به صورت مبهم و مشروط تنظيم گرديده باشد يا بعد از انقضاي
مهلت مذکور واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد  -6 .سپرده هاي واريزي نفرات اول تا سوم براي هر يک از امالک تا خاتمه
کار کميسيون در حساب مربوط نگهداري مي شود و در صورت انصراف برنده ،سپرده او به نفع دولت ضبط خواهد شد  -7 .برنده
مزايده مکلف است ظرف  72ساعت پس از اعالم آموزش و پرورش ،اجاره بهاي سه ماه ملک مورد نظر را طبق فيش صادر شده از
واحد حسابداري آموزش و پرورش منطقه کهريزک پرداخت نمايد -8 .هزينه آگهي و کارشناسي امالک بعهده برنده مزايده خواهد
بود  -9 .پس از پرداخت اجاره بهاي سه ماه؛ قرارداداجاره به صورت کتبي از طرف آموزش و پرورش با برنده مزايده منعقد مي گردد
و کليه هزينه هاي جاري اعم از هزينه هاي دارايي ،شهرداري ،تامين اجتماعي ،و ديگر هزينه هاي قانوني و .....بعهده برنده مزايده
خواهد بود و اين مديريت هيچگونه تعهدي نخواهد داشت -10 .امالک توسط اداره آموزش و پرورش تحويل خواهد گرديد-11.زمان
بازگشايي پاكت هاي پيشنهادي در روز چهارشنبه مورخ  96/5/2رأس ساعت  11در محل اتاق جلسات مديريت آموزش و پرورش
کهريزک مي باشد ،متقاضيان مي توانند در جلسه بازگشايي حضور داشته باشند.

تاريخ انتشار96/4/26 :
خ ت96/4/26 :

اشاره کرد وگفت :هم اکنون سيم کارتهايي ازسوي اپراتورها طراحي شده که امکان ايجاد
فضاي سالم را براي کودکان فراهم کرده است.واعظي گفت:معتقديم عالوه بر کانال هاي
غيراخالقي درتلگرام ،کانال هاي خشن هم براي جوانان ونوجوانان مضراست وبايد مسدود شود.
وي افزود :برخي بجزمسدود کردن فضاي مجازي به چيزي فکرنمي کنند وبراي فعاليت هاي
ايجاد شده درفضاي مجازي باعث نگراني مي شوند.وي تاکيد کرد :دراين زمينه شوراي عالي
فضاي مجازي به رياست رئيس جمهوروعضويت سران قوا ونيز کارگروه تعيين مصاديق با
۱۲عضومسئوليت تصميم گيري دارند واين طورنيست که هرچه دبيرکارگروه تعيين مصاديق
فيلترينگ بگويد ،درست باشد.واعظي ازتالش بخش هاي مختلف براي افزايش امنيت شبکه
ملي اطالعات خبرداد وگفت :هدف گذاري اين است که شبکه به گونه اي باشد که هکرهاي
خارجي نتوانند آسيبي به اين شبکه ملي وارد کنند.

خبر »

فرودگاه آيتا ...جمي آبادان در نظر دارد در راستاي ارتقاي سطح خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي ،نسبت به واگذاري فضاهاي
تبليغاتي فرودگاه بينالمللي آبادان در قالب فراخوان عمومي و قرارداد و به مدت حداكثر  3سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت
نحوه واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب ( )1358و آييننامه اجرايي آن ،از طريق فراخوان عمومي به اشخاص
حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايند.
بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط كه داراي توان مالي ،اجرايي و مديريتي الزم ميباشند ،دعوت به عمل ميآيد از تاريخ انتشار
آگهي تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه  96/4/28نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.
قيمت اسناد فراخوان و نحوه واريز وجه :مبلغ  500/000ريال به شماره حساب  2176842211009با كد واريز  6190200نزد بانك ملي شعبه
مركزي آبادان
سپرده شركت در فراخوانبه مبلغ  144/000/000ريال تعيين و به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمديد براي
سه ماه ديگر ميباشد.
مهلت تكميل و تسليم اسناد از تاريخ  96/4/31تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه  96/5/11ميباشد.
محل تحويل پاكات فراخوان :دبيرخانه فرودگاه آبادان
كليه پاكات فراخوان( :شامل پاكت ضمانتنامه ،پاكت رزومه و پاكت پيشنهاد قيمت و آناليز درآمد  -هزينه) ميبايست به طور جداگانه مهر و
موم و در يك پاكت اصلي ديگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.
الزم به ذكر است ارزيابي و شناسايي بهرهبردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گرديد و شركت در
فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود و هزينه انتشار آگهي با برنده فراخوان ميباشد .بازديد از محل (سايت
ويزيت) در ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ  96/5/4در محل فرودگاه آبادان با ارائه معرفينامه و به همراه داشتن مهر شركت جهت ممهور
نمودن صورتجلسه الزامي ميباشد.
مشخصات محلهاي قابل واگذاري ،از طريق فرودگاه و سايت مربوطه ،به آدرس ذيل قابل ارائه ميباشد.
آدرس سايت:
www.mrud.ir
www.airport.ir
( http://abadan.airport.irفرودگاه مربوطه)
تاريخ انتشار96/4/26 :
خ ش96/4/26 :

فرودگاه آيتا ...جمي آبادان

آگهي مزايده

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

نوبت اول

شهرداري سيرجان در نظر دارد جمعآوري پسماند خشك صنوف شهر سيرجان را از طريق مزايده عمومي به پيمانكار
واجد شرايط كه داراي گواهي صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي باشد واگذار نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي و
حقوقي دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه
به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط مزايده:
 .1سپرده شركت در مزايده 90/000/000ريال (نود ميليون ريال) ميباشد كه بايستي به صورت واريز به حساب3100003361004
بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به نام شركت باشد.
 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  96/5/12ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  96/5/15ساعت  18ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/4/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/5/2 :
خ ش96/4/26 :

روابط عمومي شهرداري سيرجان

