فيروزآبادي :

بيمه بيكاري
به كسب و كارها
براي كوچ از تلگرام
اختصاص مي دهيم
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دبيرشوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينکه فعال تصميمي دررابطه با انسداد تلگرام اتخاذ
نشده است ،گفت :به کسب وکارهايي که با کوچ ازتلگرام ،متضررشوند بيمه بيکاري تعلق مي
گيرد.به گزارش مهر ،سيد ابوالحسن فيروزآبادي دربرنامه ذره بين راديوتهران گفت :تاريخي
براي مسدود کردن تلگرام مطرح نشده است اما هرآن ممکن است شرايطي براي انسداد تلگرام
پيش بيايد.وي با بيان اينکه ازکسب وکارها وموسساتي که کانالهاي زيادي دارند دعوت شده از
پيام رسانهاي خارجي به پيام رسانهاي داخلي کوچ کنند ،ادامه داد :من هم ازتلگرام واينستاگرام
استفاده مي کنم اما بنا به تعهدي که به پيام رسانهاي داخلي دارم ،ازآنها نيزاستفاده مي کنم.
فيروزآبادي با تاکيد براينکه درحوزه پيام رسانها نوعي نابساماني درکشوروجود دارد ،خاطرنشان
کرد :اقدامات وسيعي بنا به دستوررئيس جمهوردرديماه  ۹۶انجام شد .ايشان تاکيد کردند
که کشوربايد ازانحصارپيام رسان غالب (تلگرام) خارج شود.وي با بيان اينکه کساني که با کوچ

اجتماعي

» يادداشت

چرايي حل نشدن مشکالت جوانان؛

آيت اهلل آملي الريجاني:

دولت را درسياستهاي ارزي حمايت ميکنيم

»

همچنين به عقيده برخي ازکارشناسان ،جوانان با مشکالت وچالش هاي
متعددي روبهروهستند ومتاسفانه راهکاري براي حل مشکالت آنان نيز
ارائه نمي شود .به باوراين کارشناسان ،جوانان بدون شناخت ازجامعه
ونقش و وظايف خود ،تنها به دنبال سهم خواهي هستند وشناختي درستي
نيزازمطالبه گري ندارند.پيچيدگي موضوع جوانان درحوزه سياستگذاري
با توجه به تفسيرها وتعاريفي که مسئوالن ازاين قشردارند ،پيچيدگي
زيادي دارد ،برخي حوزه جواني را براساس سن وطبق پروتکل هاي
بين المللي بين  14تا29سال تعريف مي کنند هرچند پروتکل بين
المللي دربخش هايي تغييرکرده و دوره جواني به دوره اشتغال و ازدواج
تعريف شده است .برخي ديگردوره جواني را به عنوان يکي از دوره هاي
بسيارتاثيرگذار درشکل گيري شخصيت فرد ،سيرتعالي اودرحوزه هاي
فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي واقتصادي مورد نظرقرارمي دهند که هر
 2ديدگاه حوزه جوانان را به عنوان يک حوزه موثروتاثيرگذارقلمداد
مي کنند.جوانان عامل تغييروتحول ومهمترين سرمايه و رکن براي دستيابي
به توسعه پايدارند؛ متاسفانه امروزاين قشربه عنوان سرمايه اجتماعي
که مي تواند تاثيربسياري درابعاد مختلف فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي
وکارآفريني داشته باشد ،کمترمورد توجه قرارمي گيرد که اين موضوع
يکي ازچالش هاي جدي است واين درحالي است كه اگربا همکاري
نهادهاي مختلف براي رشد وتعالي جوانان درحوزه هاي فرهنگي ،هنري،
اجتماعي ،اقتصادي وکارآفريني ،سياستگذاري ،برنامه ريزي وبسترسازي
الزم صورت بگيرد ،کشوردرمسيردستيابي به توسعه مبتني برفرهنگ بومي،
ديني و اسالمي خود سوق پيدا خواهد کرد ،درغيراينصورت تغييري
درکشورصورت نخواهد گرفت واگرهم صورت گيرد ،نهادينه نخواهد شد.
در واقع بايد تغيير رويکردها ،اعتقادات و باورها بربهره مندي ازظرفيت
جوانان درپيشبرد اهداف جامعه را ضروري بدانيم،درسياست هاي کالن
کشورجزبرنامه سوم توسعه که بحث سازماندهي جوانان براي حوزه هاي
اجتماعي و فرهنگي واصل ايجاد تشکل ها ونهادهاي مدني مطرح بود،
درهيچ دوره اي براي حوزه جوانان ،سياست مشخص ،واحد وکاربردي
نداشتيم .ما درحوزه مديريت شهري معتقديم براي دستيابي به اهدافي
همچون فرهنگ شهروندي ،شهرتوسعه يافته ،هوشمند وشهري آرامش
بخش وبانشاط هيچ فرصتي بهترازبهره مندي ازظرفيت جوانان ومتقابال
بهره گيري جوانان ازظرفيت مديريت شهري نيست واگردراين حوزه،برنامه
ريزي الزم صورت نگيرد ،پتانسيل ،انرژي وهيجانات جوان مديريت نشود،
تهديد بسيارجدي براي کالن شهرهايي مانند تهران خواهد بود .مديريت
شهري درتربيت نيروهاي اجتماعي ،اقتصادي ،بهداشت ،سالمت ،محيط
زيست براي استفاده ازاين ظرفيت نقش موثري دارد .خانه شهرياران به
عنوان پاتوقي براي حضورسرمايه اجتماعي جوانان درشهربا هدف تربيت
نيروي دوستدارشهروکسب توانمندي ها ومهارت هايي که اين نيروبايد
براي زندگي درشهربه عنوان شهريارومشارکت کننده در اداره شهرداشته
باشد ،تشکيل شده است .ايجاد زمينه براي ارتباط دوسويه شهروفرد
وکارآموزي وکارآفريني اجتماعي را ازديگراهداف شکل گيري اين مجموعه
است؛ امروزه تعبيرمي شود مفاهيم ودرک متقابلي بين جوانان ومسئوالن،
تصميم گيران وتصميم سازان وجود ندارد ومسئوالن به جوانان باورندارند،
به عقيده من مسئوالن حق دارند.جوانان دهه هاي  50و 60تمام تالششان
اين بود که مهارت هاي الزم را کسب کنند اما امروزجوانان فرصت کسب
مهارت هاي الزم جزدرحوزه آي تي که مربوط به نسل خودشان است را
ندارند ودرحقيقت فرصت مهارت آموزي درآموزش وپرورش ودانشگاه به
آنان داده نشده است .با اين وجود ،امروزبدنه مديريت شهري مي تواند
فرصت کارآموزي و کارآفريني را براي جوانان ودانشجويان فراهم کند
وبسياري ازامورشهري درحوزه هاي محيط زيست ،اجتماعي ،فرهنگي،
عمراني وشهرسازي به اين قشرسپرده شود تا کسب درآمد حداقلي
نيزبراي جوانان ودانشجويان باشد .در واقع بايد گفت جوان امروزجوياي
شغل است كه براي اوکسب هويت ،عزت نفس وامنيت را درپي خواهد
داشت ،اگرديدگاه مديريت شهري ومسئوالن سياستگذاربراي بهره مندي
ازظرفيت جوانان به دور ازکارهاي ويتريني تغييرکند ،شاهد اتفاقات
بسيارخوبي خواهيم بود .ما جوانان را بي برنامه ،بي سياست و بدون
زيرساخت درجامعه رها کرديم ،با توجه به ناکامي هايي که اين قشربا
آن روبهرواست ،روان ،ذهن و باورهايشان دچارتزلزل و سردرگمي شده
است .با اين وجود ،من معتقدم براساس فرموده رهبرمعظم انقالب مبني
براينکه «من به اين نسل بيشترباوردارم» ،اين نسل با وجود ناماليماتي
که با آن مواجه مي شود ،يکي ازمحکم ترين و با اراده ترين نسل هاي
انقالب است وهرزمان که خواسته ايم در رويدادهاي سياسي واجتماعي
مشارکت کرده اند اما مشکل اينجاست که نتوانسته ايم ازاين ظرفيت
برگرفته از اراده ملي وخدمت ،بهره مند شويم.درخاتمه بايد تاكيد كنيم
كه ما نيازداريم که خودباوري وهويت بخشي را به نسل جوان که منجربه
صلح دروني ودرنهايت صلح اجتماعي مي شود ،نهادينه کنيم.

» خبر

ماموريت هاي شرکت شهربان
به مناطق 22گانه واگذارمي شود
درجلسه مشترک معاونين هماهنگي وامورمناطق وخدمات شهري و
محيط زيست شهرداري تهران مقررشد؛ پس ازبررسي هاي دقيق کارشناسي؛
وظايف وماموريت هاي شرکت شهربان وحريم بان ومعبربان در تمامي اموربه
کارفرمايي مناطق ونظارت عاليه شرکت شهربان به مناطق22گانه واگذارگردد.
به گزارش روابط عمومي معاونت خدمات شهري شهرداري تهران ،در راستاي
چگونگي تحقق ابالغيه شهردارتهران مبني برتفويض بخشي ازاختيارات ستاد،
سازمانها وشرکت هاي تابعه شهرداري تهران به مناطق ونواحي؛ جلسه اي
با حضورمهندس حسن رباطي ومهندس مجتبي يزداني معاونين هماهنگي
وامورمناطق وخدمات شهري ومحيط زيست تشکيل شد.دراين جلسه مقرر
شد ،ضمن پيش بيني تمهيدات الزم وبررسي هاي دقيق کارشناسي وظايف
وماموريت هاي شرکت شهربان درتمامي امورمربوط به حوزه سدمعبرعمومي
وساختماني ،کنترل ساخت وسازدرشهروکنترل حريم به کارفرمايي مناطق
و نظارت عاليه شرکت شهربان به مناطق 22گانه واگذارگردد.

کشف محموله کالن مواد منفجره درمرزهاي
شرقي کشورتوسط وزارت اطالعات

»
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جوان ايراني ،ابزارسياسي يا ظرفيتي براي توسعه

محمد ابويي؛ مديرعامل خانه شهرياران جوان
جوانان بخش اعظمي ازجامعه امروز را
تشکيل مي دهند اما متاسفانه به عقيده
برخي ازکارشناسان ،ظرفيت اين قشربراي
دستيابي به توسعه مورد توجه قرارنگرفته
وتنها به عنوان ابزاري براي دستيابي به منافع
سياسي درنظرگرفته مي شوند.
ديدگاه ها ونيازهاي جوان امروزبا نسل هاي
گذشته بسيارمتفاوت است ،دردنياي امروزکه با انواع شبکه هاي ارتباطي
احاطه شده ،اين قشربخش عمده اي از اطالعات ،نيازهاي شناختي وآموزشي
خود را ازطريق اين شبکه ها ،فضاي مجازي وشبکه هاي اجتماعي تامين
مي کنند .بسياري ازکارشناسان وفعاالن اجتماعي ازجوانان به عنوان ظرفيتي
قابل توجه براي دستيابي به توسعه ياد مي کنند ،با اين وجود آنان معتقدند
مسئوالن دربرنامه ريزي ،سياستگذاري و تصميم گيري توجهي به اين
قشرنکرده وسخن ازجوانان تنها درحد شعاربوده وگاهي براي پيشبرد اهداف
سياسي ازجوانان ياد مي کنند واقدام عملي براي بهره مندي شايسته ازاين
ظرفيت در راستاي دستيابي به توسعه انجام نمي شود.

پيام رسانهاي خارجي به داخلي کسب وکارشان دچاراختالل مي شود بيمه بيکاري تعلق مي
گيرد ،افزود :وزارت آموزش وپرورش در حوزه کوچ پيام رسانهاي خارجي به داخلي بخشنامه
صادرکرد.به فيروزآبادي ،در مقايسه با کاربراني که ازپيام رسانهاي خارجي استفاده مي کنند
رقم کاربران استفاده کننده ازپيام رسانهاي داخلي بسيارکم است.وي با بيان اينکه به پيام
رسانهاي داخلي انواع تهمت ها زده شده است تصريح کرد :به طورجدي درسال ۹۷درحوزه
پيام رسانها بايد اولين پيام رسان ،داخلي باشد .البته پيام رسانهاي خارجي هم به شرطي
که تابع قوانين جمهوري اسالمي باشند مي توانند فعاليت کنند.فيروزآبادي با تاکيد براينکه
به بحث حفاظت ازحريم خصوصي مردم اهميت مي دهيم ،گفت :کميته اي دراين زمينه
تشکيل مي دهيم تا محتوا درحوزه پيام رسانها نيزحفاظت شود .وي همچنين گفت :براي
دارا بودن دانشگاه ها به اينترنت بدون فيلتر به دنبال فرمولي مناسب هستيم.

خبر »

ادامه از صفحه اول
رئيس قوه قضائيه با اشاره به برخي زياده خواهي هاي
آمريکا مبني برمذاکره با ايران درخصوص توانمندي موشکي
نيزگفت :درچنين فضايي بحث مذاکرات درحوزه موشکي
را مطرح مي کنند .بايد ازآنها پرسيد که چگونه گمان
ميبريد ملتهاي مسلمان وکشورها به شما اعتماد کنند.
با رفتاري که درقبال برجام داشتيد واخيرا ً نيزاين حمالت
جنايتکارانه ،آيا توقع مذاکره با جمهوري اسالمي داريد؟

آيت اهلل آملي الريجاني گفت :آمريکا ومتحدان بين المللي
ومنطقه اي آن به محض آن که مي بينند تروريست ها
درمعرض زوال قراردارند وارتش سوريه پيشروي هايي
درمبارزه با تروريست ها داشته است فورا ً با اتخاذ سياست
هايي خبيثانه ،نيروهاي مسلح سوريه را تحت فشارقرار
مي دهند وهمين مسئله به خوبي مشخص مي کند که
چه کساني درپس پرده فعاليت هاي تروريست ها درمنطقه
قراردارند.رئيس قوه قضائيه بابيان اينکه چنين اقداماتي
موجب منسجم ترشدن هرچه بيشترملت هاي منطقه
درمبارزه با آمريکا ومتحدانش مي شود ،تصريح کرد:
امروزحاکمان سعودي وبرخي همدستان آنها براي اقدام
عليه برادران عرب ومسلمان خود وحمايت ازکشورهاي
استعمارگروسلطه جو چه توجيهي دارند؟ما مطمئنيم
که پيروزي نهايي متعلق به محورمقاومت است .آمريکا
نيزاذعان کرده که هفت تريليون دالردرمنطقه هزينه
کرده اما چيزي به دست نياورده است.

وزيرکشور:

با متخلفان حوزه حجاب وعفاف برخورد مي کنيم
وزيرکشورگفت :نيروي انتظامي بايد با کساني که
به صورت تشکيالتي و با اقدامات مخرب درحوزه
عفاف و حجاب تخلف ميکنند برخورد کند.به
گزارش خبرگزاي صدا وسيما ،رحماني فضلي افزود:
با کساني که اقدام به کشف حجاب درخودرو ،ايجاد
مزاحمت براي نواميس مردم وازاين قبيل کارها
مي کنند که طبق قانون تخلف به شمارميرود
بايد به طور مناسب اين موارد تخلف به آنها تفهيم
و طبق قانون برخورد شود.وزيرکشورگفت :تعداد
سازمانهاي مردم نهادهاي فعال درحوزه عفاف
وحجاب کم هستند که با توجه به اينکه مسئله
حجاب مسئلهاي اجتماعي است وبايد ازطريق
اجتماعي به آن پاسخ دهيم لذا ارائه مجوزبه
سازمانهاي مردمنهاد متقاضي فعاليت درحوزه
عفاف وحجاب تسهيل ميشود هرچند تنها ارائه
مجوزکافي نيست وبايد نسبت به توانمند سازي

وايجاد گفتمان دقيق بين اين ان جي اوها اقدام
کرد.وزيرکشوربا تاکيد برلزوم حمايت جدي ازتوليد
پوشاک ايراني اسالمي گفت :شهرداريها موظف
خواهند بود که به اين توليد کنندگان درعرضه
وفروش محصوالتشان درارائه نمايشگاهها تسهيالت
ويژه درنظربگيرند واين آمادگي وجود دارد که
درصورت ارائه طرح مناسب با بررسي آن بتوانيم
اين مسيررا تسهيل کنيم.

معاون امورآسيبها ومسائل اجتماعي سازمان اموراجتماعي کشوربا
بيان اينکه وضعيت سرمايه اجتماعي ايران درسطح کالن تنزل يافته
است ،هشدارداد :اين روند ،کاهش اميد به زندگي و نااميدي را درپي
دارد.به گزارش ايسنا ،رضا محبوبي درهمايش آسيب هاي اجتماعي
اظهارکرد :بايد درجوامع کوچک مانند استان خراسان شمالي که
وضعيت سرمايه اجتماعي خرد مناسب است براي اين پتانسيل
سرمايه گذاري کرد.وي وضعيت سرمايه اجتماعي درسطح ميانه
درکشور را با رعايت حقوق شهروندي وپيش بيني برخي امکانات،
نسبتا خوب ارزيابي کرد ،اما وضعيت سرمايه اجتماعي کالن را در
حال تنزل ونگران کننده دانست.محبوبي توصيه کرد :دولتمردان
ومسئولين بايد به فکرمديريت جامعه خارج ازبدنه دولت واستفاده
ازهمکاري وهماهنگي با بخش خصوصي وغيردولتي باشند.معاون
امور آسيب ها و مسائل اجتماعي سازمان امور اجتماعي کشور با
اشاره به اينکه نهاد ديني در جامعه قوي ترين نهاد رفتارسازي
است ،خاطرنشان کرد :در حالي اثرگذار و رفتار ساز است که بعد
ايماني و بينشي آن را بهکار بنديم.محبوبي اظهار کرد :متاسفانه
در جامعه امروز کشور ،اساس تکيه بر بعد مناسکي رفتارسازي
ديني است که همين امر موجب کمرنگ تر شدن اعتماد مردم
شده است.وي به ارائه آماري در حوزه آسيب هاي اجتماعي
پرداخت و افزود :وجود  2/5ميليون معتاد 3/5 ،ميليون بيکار و

ورود بيش از ساالنه نيم ميليون نفر به زندان ها که  200هزار
نفر آن ها ماندگار مي شوند ،زنگ هشدار است.معاون امور آسيب
ها و مسائل اجتماعي سازمان امور اجتماعي کشور با بيان اينکه
 11ميليون حاشيه نشين در کشور داريم ،تصريح کرد :در ايران
خوشبختانه حاشيه نشين به معناي حلبي نشين نيست و حداقل
امکانات را دارند که به آن ها عنوان بد مسکن اطالق مي شود.
محبوبي مهاجرت در کشور را زنگ هشداري جدي دانست و اين
امر را ناشي از توزيع ناعادالنه منابع ثروت دانست و ادامه داد :با
وجود مهاجرت ها ،جامعهاي ايجاد ميشود که نظارت اجتماعي
در آن ضعيف است.وي با بيان اينکه در دو سال اخير ،ساالنه 15
ميليون پرونده قضائي در کشورمان تشکيل مي شود ،اضافه کرد:
6ميليون ازاين تعداد «يکتا» است ،يعني هرپرونده به ازاي يک فرد
است که خانواده ها را با مشکالت جدي مواجه مي سازد.
معاون امور آسيب ها ومسائل اجتماعي سازمان اموراجتماعي
کشوراضافه کرد :درجامعه امروز ،نهاد خانواده ،ريش سفيدان،
متعلقات ديني و ...که درجامعه سنتي گذشته از اعتبار قدرتمندي
برخورداربودند ،فاقد کارآمد الزم اند.محبوبي مسائل اجتماعي را
ناشي از عوامل مشترکي دانست که يکي از داليل آن عامل ناموزوني
توسعه کشور است.وي با اشاره به اينکه توسعه کشوربراساس
منابع عمومي دولت است نه بخش خصوصي ،تصريح کرد :با

کمک گرفتن از بخش خصوصي و فعال سازي سمن هاي رقابتي
مي توان سطح زندگي اجتماعي مردم را بهبود بخشيد.معاون
امور آسيب ها و مسائل اجتماعي سازمان امور اجتماعي کشور
به آمار طالق در کشورمان اشاره کرد و يادآور شد :در ايران به
ازاي هر صد ازدواج 23 ،طالق به وقوع مي پيوندد که مي گويند
اعتياد ،بيکاري و فقر دليل آن است.محبوبي با تاکيد بر اينکه
در علت يابي معضالت اجتماعي ضعيف عمل کرده ايم ،افزود:
در منطقه شميرانات تهران به ازاي هر  100ازدواج 67 ،طالق
به وقوع مي پيوندد که نشان مي دهد بيکاري و فقر تنها عامل
جدايي نيست بلکه سبک زندگي ها فرق کرده است.وي با بيان
اينکه نرخ عمومي شيوع اعتياد  5/2درصد در جامعه کارگري و
 22درصد در جامعه فعاالن داراي شغل اعالم شده است ،گفت:
پس بيکاري نيز عامل مستقيم اعتياد نيست و بايد روش هاي
مبارزه به اين آسيب را تغيير داد.معاون امور آسيب ها و مسائل
اجتماعي سازمان امور اجتماعي کشور با اشاره به اينکه بنا به
گفته مسئولين ،براي حل مسائل اجتماعي کشور نبايد تن آن
به مسائل سياسي بخورد ،تصريح کرد :بايد از روش هاي جامع
علمي براي شناخت مسائل کشور بهره جست.محبوبي توصيه
کرد :در انتخاب راه حل ها ،راهي را انتخاب کنيم که مبتني بر
مشارکت مردم باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول شركت تعاوني مسكن كانون
سردفتران و دفترياران رسمي قم به شماره ثبت 7144

بدينوسيله از كليه اعضاي تعاوني دعوت به عمل ميآيد در جلسه مجمع عمومي مذكور راس ساعت  19روز چهارشنبه مورخ  1397/02/19با دستورجلسه
ذيل در محل دفتر شركت تعاوني مسكن واقع در قم ،خ شهيد صدوقي 30 ،متري قائم ،پالك 26تشكيل ميگردد ،حضور به هم رسانيد.
داوطلبين سمت بازرس و هيات مديره حداكثر هفت روز پس از انتشار آگهي آمادگي خود را به دفتر شركت تعاوني واقع در  45متري صدوق 30 ،متري قائم،
پالك  26اعالم نمايند .مدارك مورد نياز( :كارت ملي ،شناسنامه ،كارت پايان خدمت ،آخرين مدرك تحصيلي ،مستندات مربوط به سوابق مديريتي و تجربي
نامزدي ،حكم كارگزيني يا مجوز سردفتري ،گواهي عدم سوء پيشينه)
ضمنا هر يك از اعضاء جهت معرفي نماينده تاماالختيار/وكيل خود به منظور حضور در جلسه فوقالذكر و اعمال راي ميبايستي به اتفاق يكديگر (عضو و
نماينده) حداكثر تا روز اداري قبل از برگزاري مجمع به محل دفتر تعاوني واقع در قم خ شهيد صدوقي 30 ،متري قائم ،پالك  26مراجعه تا پس از احراز هويت
و تاييد وكالتنامه ،ورقه ورود به جلسه جهت نماينده عضو صادر شود.
دستورجلسه:
 -1ارائه گزارش هيات مديره شركت
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1396
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1397
 -4انتخابات هيات مديره و انتخاب بازرس
تاريخ انتشار97/01/28 :
هيات مديره
خ ش97/01/28 :

آگهي تجديد استعالم ارزيابي كيفي
اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

موضوع :قرارداد تعميرات اساسي ( )OVER HAULو تامين قطعات يدكي مورد نياز جرثقيلهاي -LHM400-LHM1200
LHM150-LHM320
محل ،مهلت و نحوه دريافت اسناد :از تاريخ درج دومين آگهي  97/1/30تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه  97/2/8متقاضيان
با مراجعه به دبيرخانه اداره بندر شهيد بهشتي واقع در چابهار و ارائه معرفينامه و اصل فيش واريزي به مبلغ  700/000ريال
(هفتصد هزار ريال) به حساب سيبا  2176452601001درآمد اداره كل و همچنين  9درصد مبلغ مزبور ( 63/000ريال) را به
عنوان ماليات بر ارزش افزوده خريد اسناد به حساب  2176452610008نزد بانك ملي ايران به نام ماليات و عوارض بندر
اقدام نمايند.
* دريافت اسناد از سايت  iets.mporg.irنيز به صورت غيرحضوري و بدون پرداخت وجه نقد امكانپذير ميباشد.
محل و مهلت تسليم پاكت پيشنهادها :شركتكنندگان بايد پاكت سوابق و مستندات خود را تا روز يكشنبه مورخه 97/2/23
در پاكتهاي الك و مهرشده به دبيرخانه بندر شهيد بهشتي به آدرس ذيل تحويل نمايند.
محل و زمان بازگشايي پاكت پيشنهادها :پيشنهادهاي شركتكنندگان راس ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخه  97/2/24در
محل اتاق كنفرانس طبقه چهارم ساختمان اداري شماره  1بندر شهيد بهشتي مفتوح خواهد شد.
آدرس دستگاه استعالمگزار :چابهار  -اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان  -تلفن 31283000 :فاكس
054-35321414
شرايط شركتكنندگان در استعالم :مطابق با اسناد ارزيابي كيفي بوده و ضمنا ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي الزامي
ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول97/01/28 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/01/30 :
خ ش97/01/28 :

اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر تهران خبرداد:

10هزارتاکسي فرسوده درصف نوسازي

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرتهران گفت :درحال حاضر 10هزارتاکسي
فرسوده درصف نوسازي قراردارند وحتي صدورپيشفاکتورها ازطريق
خودروسازها متوقف شده است.به گزارش فارس قنادان درخصوص خدمات
اينترنتي حمل مسافرگفت :اين کارمورد استقبال قرارگرفته وچارچوبهايي
براي آن درنظرگرفته شده است .نبايد ظرفيت خالقيت را دراين شرکتهاي
نوپا ببنديم .وي همچنين بايد امنيت مسافرتأمين شود.وي همچنين
ازتغييردرنحوه قيمتگذاري نرخ کرايه تاکسي درسال جاري خبرداد
وگفت :قيمتگذاري کرايه تاکسي در سال جاري تغييرميکند وطرح
آن به شوراي شهرتهران ارائه شده است.قنادان ادامه داد :درجلسه بعدي
شوراي شهر تهران اين طرح مورد بررسي قرار ميگيرد ودراين طرح
تمامي هزينههاي تاکسيرانان و ميزان درآمد ماهيانه آنها محاسبه شده
است.وي گفت :درگذشته تنها 10درصد کرايه تمامي تاکسيها افزايش
مييافت که اين اقدام غلطي بود.قنادان به نظام رتبهبندي تاکسيرانها
اشاره کرد وگفت :در حال تدوين اين نظامنامه هستيم.

سخنگوي وزارت بهداشت:

معاون امورآسي بهاي سازمان اموراجتماعي کشور:

سرمايه اجتماعي درسطح کالن تنزل يافته است

سربازان گمنام امام زمان(عج) محموله کالن مواد منفجره را که درحال
وارد شدن ازمرزهاي شرقي به کشوربود را کشف وضبط کردند.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،سربازان گمنام امام زمان(عج) نيروهاي اداره
کل استان سيستان وبلوچستان با اقدامات اطالعاتي وفني توانستند
گروههاي تروريستي را درانتقال 80کيلوگرم مواد منفجره ترکيبي،
 17عدد تله انفجاري پدالي (مخصوص بهکارگيري دربمب هاي کنارجاده
اي وتله هاي انفجاري)  28 ،قبضه سالح کمري با دوهزارو 100فشنگ،
35قبضه نارنجک جنگي ،ده ها چاشني الکترونيکي ،فتيله وتجهيزات
انفجاري ناکام بگذارند.دراين عمليات سربازان گمنام امام زمان (عج)
همچنين 580کيلوگرم مواد مخدرازتروريستها کشف کردند.

ازهرچهار ايراني يک نفر دچار
اختالالت رواني است
سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به اينکه  23/4درصد ازجمعيت
بالغين ايراني دچاريک اختالل روانپزشکي طي يک سال گذشته
بودند ،گفت 27/6 :درصد اين افراد را زنان و19/4درصد را
مردان تشکيل ميدهند وبه عبارتي ازهر 4نفرباالي 15سال يک
نفردچاراختالل روانپزشکي است..به گزارش فارس ،ايرج حريرچي،
اظهارداشت :اختالالت رواني داليل گوناگوني همچون مسائل ارثي،
فيزيولوژي ،محيطي ،فردي ،خانوادگي و شيوه زندگي دارد.وي افزود:
سالمت روان بيش ازاينکه فردي باشد يک موضوع اجتماعي به
شماررفته وجامعه ناسالم ازلحاظ سالمت روان دچار بياعتمادي،
دشمني و بدگماني ميشود درحالي که جامعه سالم بسيارکارآمد
است.وي ادامه داد :زمينههاي ژنتيکي وخانوادگي ،سوانح ،حوادث،
آسيبهاي اجتماعي ،بيماريهاي جسمي همچون سرطان ،مصرف
مواد مخدر ،فقر ،طالق ،گرايشهاي هيجانخواهي باال ،خودمحوري،
پرخاشگري ،جنسيت وشرايط هورموني ،تغييرات اجتماعي ،گروههاي
همسال ازجمله عواملي هستند که ميتوانند برسالمت روان افراد
اثرمنفي بگذارند.حريرچي با بيان اينکه 23/4درصد ازبالغين درايران
دچاريک اختالل روانپزشکي طي يک سال گذشته بودهاند ،گفت:
درتهران اين اختالالت روانپزشکي درطول يک سال 30/2درصد
يعني ازهرسه نفريکي گرفتاراين مشکل بوده است.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
شركت عمران خوشههاي صنعتي
احرار بينالود به شماره ثبت 35513
بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران محترم ميرساند
مجمع عمومي فوقالعاده شركت در روز يكشنبه مورخ
 97/02/09ساعت  16در بلوار سيدرضي ،سيدرضي 39
پالك  262تشكيل ميگردد .بدينوسيله از سهامداران
محترم تقاضا دارد شخصا و يا با معرفي وكيل در جلسه
شركت فرمايند.
دستورجلسه:
 -1افزايش يا كاهش سرمايه
 -2انحالل شركت
 -3ساير موارد
تاريخ انتشار97/01/28 :
هيات مديره شركت عمران
خ ش97/01/28 :
خوشههاي صنعتي احرار بينالود

اصالحيه

بدينوسيله اعالم ميگردد؛ در آگهي دعوت مجمع عادي
شركت تعاوني كاميونداران خودراننده آذربايجانغربي
به شماره ثبت  334در روزنامه رسالت مورخه 97/1/14
در خط چهارم متن دفتر شركت حذف ميگردد.
تاريخ انتشار97/01/28 :
خ ش97/01/28 :
هيات مديره شركت تعاوني
240
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مزايده

شركت كشت و دام مجتمع امداد اصفهان (سهامي خاص)
كود حيواني دامداري خود را از طريق مزايده به فروش
ميرساند .جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن
 031-42750300تماس حاصل نماييد.
تاريخ انتشار97/01/28 :
خ ش97/01/28 :
شركت كشت و دام مجتمع امداد اصفهان

