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سه برابر شدن
جرائم مالي
در فضاي مجازي
زنگ خطر
جدي است

معاون دادستاني کل کشور در امور فضاي مجازي گفت :سه برابر شدن جرائم مالي در فضاي
مجازي زنگ خطر جدي است.به گزارش ايرنا ،جواد جاويدنيا با بيان اينکه سه برابر شدن
جرائم مالي در فضاي مجازي زنگ خطر جدي است گفت :وقتي به عوامل ريشهاي اين
امر ميپردازيم ،مالحظه ميکنيم در ساير کشورها نظريههاي مسئوليت حقوقي اشخاص
و شرکتها و حتي دستگاههاي دولتي در برابر کوتاهي آنها در پيشگيري از وقوع جرم
يا ايراد خسارت به عنوان يکي از حقوق اجتماعي مردم مطرح و به رسميت شناخته شده
است.وي يادآور شد :در حال حاضر در فضاي مجازي ،مقررات مختلفي براي احراز هويت
سيم کارتها و غيرفعال سازي سيم کارتهاي اتباع بيگانه ظرف مدت خاص و ضرورت
ساماندهي و تامين امنيت پرداختهاي اپراتوري از طرف شرکتهاي تلفن همراه وجود
دارد ولي اين الزامات عملي نشده و با وجود اعطاي مهلتهاي مکرر دستگاههاي دولتي و

اجتماعي

خصوصيمتوليکهازبودجههايکالنهمبرخوردارند،اينتکاليفراانجامنميدهندوازاين
منظر حقوق عامه مردم در حال تضييع است.جاويدنيا از احراز هويت عابربانکها و ضرورت
استقرار سيستمهاي کشف تقلب توسط بانکها و سامانههاي پرداخت الکترونيکي بانکي
از ناحيه بانکها و در نهايت ضرورت احراز هويت آي.پيهاي کشور و ضرورت جلوگيري از
فيلترشکنها در اين راستا توسط متصديان دولتي و خصوصي زيرساخت فناوري اطالعات
کشور به عنوان ديگر مقرراتي ياد کرد که قرار بود از سوي مسئوالن مربوطه اجرا شود .وي
يادآور شد :غير از تکاليف قانوني مزبور در پيشگيري از کالهبرداريهاي تلفني و پيامکي
و جعل کارتهاي بانکي ،راهکارهاي علمي سادهاي وجود دارد که بسياري از کشورهاي
دنيا استفاده کرده اند و در مدت زمان کوتاهي اين کالهبرداري را ريشه کن کرده اند ،اما
مردم کشور ما حدود  10سال است که از اين ناحيه آسيب ميبينند.

شنبه  25اسفند 1397
 9رجب  16-1440مارس - 2019سال سي و چهارم-شماره 9458

خبر
حناچي:

اگر مجاهدت شهدا نبود
سرنوشت امروز کشور متفاوت بود
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رسالت وضعيت اشتغال جامعه ايثارگر را بررسي م يکند

تکليف بر زمين مانده
قانون جامع ايثارگران
مرضيه صاحبي
قصدنداريمقانونجامعخدمترسانيبهايثارگران
را در بوته نقد و بررسي قرار دهيم .چرا که دامنه
بحث و تکاليف بر زمين مانده بسيار است .فقط
مي خواهيم درباره عمل به ماده  21اين قانون
بدانيم .طبعا به دليل ظرفيت محدود دستگاه هاي
دولتي ،استخدام همه ايثارگران امکا نپذير
نيست پس باتوجه به آمار بيکاري  83هزار نفري
آنان چه بايد کرد؟
بهگزارشرسالت،بيکاريدرميانجامعهايثارگري
حرف ديروز و امروز نيست بلکه همواره در سرخط
خبرها جاي گرفته است .اگرچه اين تصور غلط در
گذشته حاکميت داشت که چنانچه اليحه جامع
خدمات رساني به ايثارگران به مرحله اجرا درآيد و
فصلچهارمآنمبنيبرتسهيالتاداريواستخدامي
در اولويت قرار گيرد ،مي توان شاهد گشايش
گره کور اشتغال بود .البته الزمه تحقق اين امر
نظارت دقيق برحسن اجراي قانون است چراکه
مسبوق به سابقه است که تعدادي از دستگاه هاي
بخش دولتي وغيردولتي به بهانه هاي مختلف از
قانون استخدام ايثارگران تمکين نکرده اند.
مطابق ماده  21اين قانون تمامي دستگاههاي
موضوع ماده  1اين قانون مکلفند حداقل 25
درصد از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي
مورد نياز خود را که وفق ضوابط و مجوزهاي
مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود أخذ
ميکنندبهخانوادههايشاهد،جانبازانوآزادگان،
همسر و فرزندان شهدا و جانبازان  25درصد و
باالتر ،فرزندان و همسران آزادگان يکسال و
باالي يکسال اسارت و اسرا اختصاص دهند و 5
درصد سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با
سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير
25درصدوآزادگانکمترازيکسالاسارتاختصاص
دهند .همان طور که پيش تر اشاره شد ،در اينجا
دونکتهوجوددارد-1:ظرفيتمحدوددستگاههاي
دولتي و نيز  -2ناديده گرفتن و تخطي از قانون
توسط دستگاه ها که اغلب مکانيزمي بر حس
اجراي قانون مذکور وجود ندارد.
براي بررسي بيشتر اين موضوع امکان برقراري
ارتباط با مجموعه بنياد شهيد وجود ندارد چرا
که اين مجموعه اساسا پاسخگوي رسانه ها نيست
اما مديرکل اشتغال و کارآفريني بنياد شهيد با
اعالم بيکاري  83هزار نفر از فرزندان و همسران
شهدا و ايثارگران و جانبازان ،اذعان کرده است:
«فرزندان جانبازان زير  25درصد و آزادگان و
ديگر ايثارگران جزء آمار  83هزار بيکار نيستند و
بر اساس آمارها حدود 30هزار نفر از اين افراد بيکار
در ميان جامعه ايثارگري جوياي کار هستند».
البته منابع آگاه آمار بيکاري ايثارگران را بيش از
اعداد و ارقام ارائه شده مي دانند .بنابراين آنچه در
اينجا اهميت دارد ،ماده  21قانون جامع و ميزان
اثرگذاري آن است.
*دستگاه ها از اجراي قانون تمرد مي کنند
مجتبيشاکري،دبيرکلجمعيتجانبازانانقالب
اسالمي در گفتوگو با روزنامه رسالت تاکيد مي
کند :دستگاه ها به داليل مختلف از اين قانون

تمکين نکرده و چه بسا نسبت به اجراي آن تمرد
کرده اند .در بنياد شهيد هم مکانيزمي براي مقابله
با دستگاه هايي که به قانون تمکين نمي کنند.
پيش بيني نشده و در واقع سازوکاري براي الزام
دستگاه ها وجود ندارد به همين علت اجراي اين
قانون بر زمين مانده است.
او با ذکر مثالي عنوان مي کند :درحال حاضر
از ميان سه فرزند پسري که دارم فقط يک نفر
استخدام رسمي شده است .بي ترديد از ميان
فرزندان شهدا و جانبازان فراوان نمونه هايي از
اين دست وجود دارد.
*مديراندستگاههاازاستخداموبهکارگيري
فرزندان ايثارگر سر باز مي زنند
اميرعقيقي،سخنگويحقوقيشورايعاليانجمنهاي
ايثارگران هم با اشاره به آمار بيکاري 83هزار نفري
ايثارگران و فرزندانشان و وضعيت اجراي ماده 21
قانونجامعبهروزنامهرسالتميگويد:آماربيکاري
در ميان جامعه ايثارگري بيش از اين هاست و
اين اعداد و ارقامي که ارائه مي شود مربوط به
کساني است که براي شرکت در آزمون استخدامي
ثبت نام کرده اند.
اوبااشارهبهاينکههيچکدامازفرزندانشدرآزمونهاي
استخدامي شرکت نکرده اند ،عنوان مي کند :به
جرأت مي توان گفت ،بسياري از فرزندان ايثارگر با
مدرککارشناسي حاضر به ثبت نام در آزمون هاي
استخدامي نشده اند زيرا برخي مديران دستگاه ها
به غلط تصور مي کنند ،فرزندان ايثارگر بعد از
استخدام بازي درمي آورند و دنبال امتيازها و
اضافه کاري هاي آنچناني هستند و حتي به
همين علت از استخدام و بهکارگيري فرزندان
ايثارگر سر باز مي زنند.
او با نقد عملکرد مسئوالن بنياد بيان مي کند:
مسئوالن اين مجموعه عمدتا از سوء مديريت
برخوردارند و انتخاب مديرکل بنياد شهيد هم يک
انتخابسياسيبودهاست،طبعاآقايرئيسجمهور
بايد سهم اين جناح و آن جناح را بدهد بنابراين
چهطورماميتوانيمدراينشرايطانتظاررفعمشکل
بيکاريجامعهايثارگريراداشتهباشيم؟مسئوليني
که کار اجرايي کرده اند ،مي گويند بنياد شهيد
به اندازه چهار وزارتخانه است پس بايد حداقل
چهار سردار و متخصص را به عنوان رئيس بنياد
شهيد انتخاب کنند .مطمئن باشيد در اين صورت
وضعيت بيکاري جوانان ايثارگر حل مي شود.
*راهکارهاي اشتغالزايي
سخنگويحقوقيشورايعاليانجمنهايايثارگران
معتقد است :تنها نسخه اي که مي تواند به کاهش
آمار بيکاري در جامعه ايثارگري منجر شود ،فعال
کردن صندوق کارآفريني است.
اين صندوق به کساني که پروژه هاي صنعتي
و فني داشته باشند ،وام مي دهد .بنياد بايد بر
روي اين بخش تمرکز کرده و حتي دوره هاي
مهارت آموزي را براي آنها برگزار کند و بعد از
طريق همين صندوق به آنها وام اشتغال بدهد تا
فرزندان ايثارگر به توليد ورود پيدا کرده و منتظر
استخدامدردستگاههايدولتيوپشتميزنشيني
نباشند .بي ترديد ظرفيت دستگاه هاي دولتي
نمي تواند پاسخگوي اين حجم از بيکاران باشد.

مديرعامل اتحاديه تاکسي ران يهاي شهري کشور خبر داد:

* معرفي به بانک دال بر ايجاد اشتغال
نيست
اما يوسف مجتهد ،معاون اسبق حقوقي شوراي
عاليانجمنهايايثارگراننيزبانگاهيموشکافانه
بهتحليلوضعيتبيکاريجامعهايثارگريوقانون
جامع مي پردازد .او به روزنامه رسالت مي گويد :از
زمانبرگزاريآزموناستخداميدرسالهاياخير
و با کنترل و نظارتي که فقط بر روي دستگاه هاي
دولتي نه شرکت ها و نهادهاي عمومي صورت
گرفته،تاحدوديماده21قانونجامعمحققشده
است يعني هرسال که آزمون استخدامي برگزار
مي شود ،سهميه استخدامي ايثارگران و فرزندان
آنان شامل  2سهميه 25درصدي و 5درصدي
است که جمعا 30درصد است و دستگاههاي
اجرايي موظفند حداقل 30درصد سهميه را
رعايت نمايند .اگرچه در سالهاي اول و بعد
از تصويب قانون وضعيت اينگونه نبود اما در
سالهاي بعد بنياد پيگيري هايي را انجام داد اما
اين همه قانون نيست.
او ادامه مي دهد :اگر ماده  21و بعد هم تبصره
هاي الحاقي را ببينيد ،متوجه مي شويد که
حوزه شمول ماده  ،21دستگاه هاي موضوع
ماده  2قانون جامع است .يعني شامل همه
مجموعه هاي کاري کشور مي شود ،حتي بدون
درنظر گرفتن خصوصي و دولتي بودن آنها .به
عنوان مثال اگر به بند ب ماده  2مراجعه کنيد،
مي بينيد بخش هاي خصوصي را هم شامل
ميشودوليدرحالحاضردستگاههاومجموعههايي
که از اين موضوع فرار مي کنند ،گسترده و زياد
هستند .بر روي شرکت هاي دولتي هيچ کنترلي
نيست و هرطور بخواهند استخدام کرده و قرارداد
ميبندند.نهادهايعموميغيردولتيهمبههمين
صورتاست.درحالحاضربنيادمستضعفانوکميته
امداد و شهرداريها و دانشگاه ها آگهي استخدام
مي زنند ،نيرو جذب مي کنند و هيچ کس متوجه
نمي شود .حتي به خاطر رعايت صورت قضيه در
آگهي ها به سهميه اشاره نمي کنند .يا به عنوان
مثالنيروهايمسلح،دارايقرارگاههايسازندگي،
بنياد تعاون ،مراکز درماني وسيع و مراکز مالي
هستند اما از بحث سهميه خبري نيست .نهادهاي
غيرمرتبط با وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان ها
به هيچ وجه احساس تعهد نمي کنند.
* راه هاي دور زدن قانون هنوز وجود دارد
مجتهد تاکيد مي کند :در حال حاضر پروژه هاي
بزرگي در بوشهر اجرا مي شود ،ولي اطالعي
نميدهند.ضمناينکهوضعيتاستخداميوآزمون
فقط در جهت رسمي شدن است .ايثارگران بايد از
همانابتدارسميباشندوليانواعديگراستخدامها
اعمازشرکتيها،قرارداديهايجدولوشگردهايي
که برخي دستگاه ها براي جذب استخدام بهکار
مي برند خيلي ظريفانه و زيرکانه است .مي خواهم
بگويم که راه هاي دور زدن قانون هنوز وجود دارد و
بنيادهماگرچهابزارهايکافيبرايپيگيرياينقضيه
را در اختيار دارد اما به خوبي از آن بهره نمي گيرد.
در واقع اين مجموعه با دارا بودن کميسيون ماده
 16مي تواند با دستگاه ها برخورد کند و از طرف
ديگر قاعده اين است که تا وقتي سهميه جذب

نشود ،حق ساير سهميه ها وجود ندارد .ولي از
اين ابزار به خوبي استفاده نمي شود و به تسامح
و تساهل مي گذرانند.
معاون اسبق حقوقي شوراي عالي انجمن هاي
ايثارگران معتقد است :دربرخي موارد هم سطوح
عاليه دستگاه ها بايد به اين مسئله ورود کنند.
سطح عالي بنياد هم معموال با اين ها ارتباط
نمي گيرد .موضوع در رده هاي پايين تر مي آيد و
حدوداختياراتردههايپايينترهممحدوداست.
يعني اين طور نيست که بتوانند در همه عرصه ها
تصميم گيري کنند .اين امر راه هاي قانوني دارد .ما
بايدطبققانون«تسهيالتاستخدامي»دردستگاهها
يک نماينده ماده  14داشته باشيم در آنجا
راهکارهايي وجود دارد که اگر در کميته جذب
و استخدام نهادها و دستگاه ها عضويت داشته
باشند،ميتوانندبهصورتدائميگزارشتغييرات
نيروي انساني را به بنياد براي تصميم گيري بدهند
و بنياد از طريق ارتباط با مجموعه دولت براي
اينکه رياست بنياد ،عضو دولت است ،اين مسائل
را کنترل کند .اما متاسفانه از زيربار مسئوليت
فرار مي کنند .بنياد به حرف مدعي است که در
حال پيگيري بوده ولي ناتوان تر از آن است که
بتواند روي اين قضيه کامال مسلط باشد و نگذارد
حقوقي تضييع شود.
او با اشاره به ظرفيت محدود دستگاه هاي دولتي
مي گويد :بايد واقع بين باشيم ،بنياد چندين بار
قرار بود طرح هاي مناسبي را در درون خود اجرا
کند اما به داليلي نظير بي انگيزگي و بي تفاوتي
نسبتبهموضوعاتفاقينيفتادهاست.همانطورکه
مي دانيد مجموعه هاي اين چنيني دستخوش
تغييرات و سليقه هاي مديريتي مي شوند ،اگر
يک مدير درسطح کالن بنياد خودش به مسائل
درون سازمان حساس نباشد ،بدنه پاسخ خوبي
نمي دهد.
ناظران مي گويند ،بنياد شهيد ديگر نهاد نيست.
اگرچه عنوان نهاد را دارد اما بدنه آن بدنه اي
بي تفاوت و بي انگيزه است و احساس مسئوليت
سيستمي در اين مجموعه وجود ندارد و به اعتقاد
يوسف مجتهد «همين بي انگيزگي و نبود احساس
مسئوليت سبب شده گاه به گاه آمارهاي متضاد
و مختلفي مطرح شود .اگر جمع آمارهاي استان
ها را که مديرکل استان ها اعالم مي کند در نظر
بگيريد مي بيند همخواني ندارد .درست است
که ورودي دارند ،ولي ادعاي آقايان اين است که
خروجي هم داشته اند و يک مرتبه مدعي مي
شوند که  40هزار شغل ايجاد کرده اند».
پيش از اين حجت االسالم شهيدي ،رئيس بنياد
شهيد عنوان کرده است :يکي از اولويتهاي اصلي
بنياد در سال  ۱۳۹۷مسئله اشتغال است و ما تمام
تالش خود را براي ايجاد اشتغال ايثارگران انجام
ميدهيم .در ابتداي حضور در بنياد در سال ۱۳۹۲
تعدادايثارگرانجويايشغلحدود۶۰هزارنفربود
که با تالشهاي صورت گرفته در  ۵سال گذشته
 ۹۵هزار شغل توسط بنياد براي ايثارگران ايجاد
شده است .همچنين در سالهاي  ۱۳۹۶و ۱۳۹۷
نيز۱۲هزارنفرازايثارگرانازطريقصندوقاشتغال
و کارآفريني به بانکها معرفي شدهاند تا وامهاي

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد اجراي پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يكمرحلهاي با ارزيابي كيفي به پيمانكار
واجد شرايط واگذار نمايد .لذا متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند از تاريخ  97/12/26لغايت  98/01/11در ساعات اداري در قبال ارائه فيش بانكي به
مبلغ  200/000ريال واريز شده جهت دريافت مدارك مناقصه به امور تداركات اين شركت واقع در يزد  -بلوار شهيد منتظر قائم مراجعه و يا از طريق سايت
اينترنتي معامالت توانير به آدرس  www.Tender.tavanir.org.irيا سايت شركت توزيع نيروي برق استان يزد به آدرس  www.yed.co.irاقدام نمايند
و پيشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زير به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند .ضمنا به پيشنهادهاي تحويل
داده شده بعد از انقضاء مدت ،ترتيب اثر داده نخواهد شد .كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
رديف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

مبلغ (ريال)

عمليات (ريال)

1

97/151/603

انجام فعاليتهاي توسعه و احداث
در حوزه عمل توزيع برق شهرستان
اشكذر 1397

5/434/765/170

666/685/866

زمان تحويل پاكتها
14/30

98/01/26

زمان بازگشايي پاكتها
 10/30صبح

98/03/03

 -1مدت اجرا :سه ماه
 -2تضمين شركت در مناقصه به مبلغ  404/000/000ريال ميباشد كه به صورت تضمين بانكي ،چك بانكي و يا مطالبات بايد ارائه گردد.
 -3هزينه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -4به پيشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5در اين مناقصه سيم مسي بركناري تحويل به پيمانكار نميگردد و بايد به انبار كارفرما عودت گردد.
داوطلبان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 035-36248989 :امور تداركات  36243111امور مهندسي و نظارت تماس حاصل نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/12/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/12/25 :
خ ش97/12/23 :

خوداشتغالي دريافت کنند .با وجود اين تعداد
شغل ايجاد شده ،در حال حاضر  ۶۲هزار نفر از
ايثارگران عزيز جوياي شغل هستند.
مجتهد در اين باره مي گويد« :با بررسي گزارش
صندوق اشتغال ايثارگران به اين نتيجه مي رسيم
که آنها فرض مي کنند ،هرکس را به بانک معرفي
کنند ،يعني صاحب شغل شده است .در مصاحبه
آقاي شهيدي اعالم شده که اين تعداد به بانک
معرفيشدهاندوهمينمعرفيرادالبراشتغالمي
دانند .در صورتي که خيلي از اين معرفي ها به دليل
سنگاندازيهايسيستمبانکيمنجربهاخذوامهم
نمي شود .در اين زمينه نمونه هاي متعددي
وجود دارد که افراد حدود  5يا  6ماه در نظام بانکي
سرگردان شده اند .سيستم بانکي اعم از خصوصي
و دولتي مستعد و هماهنگ با اين قضيه نيست اما
بنياد بايد تکليف خودش را روشن کند».
او اظهار مي کند« :بسياري از فرزندان شهدا و
جانبازان  70درصد بيکارند بنابراين نوشتن قانون
جامعبهاينصورتگرهگشانيستونشانميدهد
که اين قانون از روي احساسات به تصويب رسيده
است نه از روي تعقل و کار کارشناسي .شايد بين
اين فرزندان ،فرزندان کم سواد و کم تحصيالت
باشندکهبرايبدنهاستخداميکشورمفيدنباشند.
اين امر نمايانگر ضعف حوزه کارشناسي است.
ضمن اينکه سياست جذب ما هم هرسال نسبت
به سال قبل تقريبا کمتر مي شود .بنياد چاره اي
ندارد و بايد در اين قضيه جدي تر ورود کند البته
حرفش را مي زنند ولي هيچ برنامه اي براي اين
کار ندارند و دچار سوء مديريت هستند».
*اشتغالزايي از طريق مهارت آموزي
و اعطاء تسهيالت بانکي
معاون اسبق حقوقي شوراي عالي انجمن هاي
ايثارگران با نقد قانون جامع و ماده  21تصريح
ميکند:مابايدمتوجهباشيمکهبخشعمدهايازاينها
در نظام استخدامي کشور جا نخواهند داشت .ما به
جاياينکهبهسمتحرفهآموزيوآموزشمهارتها
برويم ،همه را در انتظار استخدام باقي گذاشته
ايم .اين امر هم براي جامعه ايثارگري و هم بنياد
شهيد خطرناک است و راه به جايي نمي برد .هر
مديرکل استاني مدام از تعداد بيکارها سخن مي
گويد ولي يک برنامه مدون و تعريف شده اي
که روي آن کار کارشناسي صورت گرفته باشد،
ارائه نمي دهند .وقتي چنين چيزي نباشد ،آن
فردي هم که به عنوان ايثارگر از اين امتيازات
مي خواهد بهره بگيرد ،سرگردان شده و نمي
تواند اعتماد کند.
او تاکيد مي کند :بنياد بايد براي مهارت آموزي
ايثارگران هزينه کند .امروز اگر فرزندان ايثارگر
داراي مهارت موردنياز جامعه ،باشند ،بيکار نمي
مانند .از سوي ديگر ضرورت دارد به کساني که
مهارت آموخته اند ،وام را هدفمند اختصاص
دهند .چرا که درحال حاضر بنياد شهيد در قالب
صندوق اشتغال و کارآفريني ايثارگران ،افراد
را به بانک معرفي مي کند و بعد اسم اين کار را
اشتغالزايي مي گذارد .حتي اطالع ندارد که فرد
وام را گرفته يا نگرفته است و آيا وام را در جاي
ديگري هزينه کرده يا خير.

توزيع روغن موتور با نرخ دولتي
به تاکسيداران از سال آينده

مديرعامل اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور از توزيع روغن موتور با
نرخ مصوب دولتي براي رانندگان تاکسي از سال آينده خبر داد.مرتضي
ضامني در گفتوگو با ايسنا ،با بيان اينکه توزيع الستيک با نرخ مصوب
دولتي به رانندگان تاکسي از آبان ماه شروع شد ،اظهار کرد :امسال موفق
شديم بيش از  ۱۴۰هزار حلقه الستيک را بين رانندگان تاکسي در کشور
توزيع کنيم .با توجه به اينکه در روزها پاياني سال هستيم آخرين نيازها
براي دريافت الستيک جمعآوري و الستيکها نيز تحويل داده شده است.
وي افزود :اين اقدام منجر به صرفه جويي براي رانندگان شد زيرا نسبت به
قيمت بازار بالغ بر  ۷۰ميليارد ريال ،بابت اين خدمات کمتر هزينه پرداخت
کردند .اميدواريم بعد از تعطيالت عيد نوروز بتوانيم فرآيند توزيع الستيک
را ادامه دهيم.وي در ادامه به توزيع روغن موتور نيز اشاره کرد و گفت:
فرآيند توزيع روغن موتور آغاز و به شهرداريها نيز براي احصاي نيازها
اعالم شده است تا بتوانيم روغن مصرفي رانندهها را که يک نياز جدي بوده
و هر راننده به صورت ميانگين در ماه حداقل يک بار بايد تعويض روغن را
انجام دهد ،فراهم کنيم .در حقيقت شرايطي را پديد آورديم که بتوانيم با
 ۲۵درصد زير قيمت مصوب بازار و يا به نوعي با  ۲۵درصد يارانهاي که در
تفاهم با شرکتهاي توليدکننده ديده شده ،روغن موتور را به دست راننده
برسانيم که از اين خدمت هم بهرهمند شوند .در حقيقت اگر شهرداريها
نيازها را اعالم کنند اين طرح از فروردين ماه اجرا خواهد شد.

معاون امور اجتماعي بهزيستي:

اورژانس اجتماعي در ايام نوروز
بهصورت شبانهروزي فعال است
معاوناموراجتماعيسازمانبهزيستيکشورگفت:اورژانساجتماعي
درايامنوروزبهصورتشبانهروزيفعالاست.بهگزارشگروهاجتماعي
خبرگزاري آنا ،حبيباهلل مسعودي فريد در مورد نحوه فعاليت مراکز
اقامتي و نگهداري از کودکان کار و خيابان ،سالمندان ،و معلوالن در
ايام تعطيالت نوروز گفت :تمام اين مراکز در ايام تعطيل سال جديد
پذيرش خود را خواهند داشت و تعطيل نميشوند.وي با بيان اينکه
تاکنون  ۵۳مرکز حمايتي و آموزشي کودک و خانواده راهاندازي شده
و اين مسئله سبب شد تا دسترسي بهتري براي خدماترساني به
کودکان کار و خيابان داشته باشيم گفت :طبق آمار در  6ماه اول
امسال ۸ ،هزار و  ۵۰۰کودک در مراکز حمايتي پذيرش شده و اين
نشان ميدهد که ما ميتوانيم کودکان را قبل از هرگونه آسيب ،مورد
حمايت خدمات بهزيستي قرار دهيم.

سردار ملکي خبر داد:

کشف  ۲۴تن مواد محترقه قاچاق
در هرمزگان
فرمانده انتظامي استان هرمزگان از کشف  ۲۴تن مواد محترقه قاچاق از يک
دستگاه کانتينر خبر داد.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا ،سردار
عزيزاهلل ملکي در خصوص کشف  ۲۴تن مواد محترقه قاچاق در هرمزگان
اظهار کرد :مأموران پليس آگاهي استان هرمزگان با انجام اقدامات فني و
اطالعاتي از اقدام قاچاقچيان مبني بر انتقال محموله مواد محترقه توسط
يک دستگاه کانتينر  ۴۰فوتي از شهرستان قشم مطلع و پيگيري موضوع را
بهصورت ويژه در دستور کار قرار دادند.وي افزود :قاچاقچيان قصد داشتند
با شيوه و شگردهاي خاص و از طريق مبادي غيرمجاز ،کاال را از استان
هرمزگان به استانهاي مرکزي کشور انتقال دهند که سريعاً اکيپي از
مأموران پليس آگاهي با هماهنگي مقام قضائي به شهرستان قشم اعزام و
کانتينر فوق را که بخشي از آن به داخل لنج منتقلشده بود ،توقيف کردند.
فرمانده انتظامي استان هرمزگان خاطرنشان کرد :در بازرسي از کانتينر و
لنج توقيفي ۲۴ ،تن مواد محترقه قاچاق کشف شده و سه متهم تاکنون در
اين زمينه دستگير شدهاند.ملکي با اشاره به اينکه ارزش محموله مکشوفه
برابر اعالم کارشناسان  ۱۲۰ميليارد ريال برآورد شده است ،گفت :تهيه،
ساخت و فروش هرگونه مواد محترقه و منفجره ممنوع بوده و در صورت
مشاهده با متخلفان برابر قانون برخورد ميشود.

«آگهي تجديد مناقصه»

آگهي مناقصه عمومي (يكمرحلهاي)  - 97/151/603نوبت دوم
شركت توزيع نيروي برق
استان يزد

شهردار تهران گفت :اگر مجاهدت شهدا نبود سرنوشت امروز کشور
متفاوتبود.بهگزارشخبرگزاريمهر،پيروزحناچيدرهمايشتکريم
شقايق ها ،کنگره بزرگداشت شهيدان و ايثارگران منطقه  ۲۱گفت:
اگر مجاهدت شهيدان نبود شايد سرنوشت امروز کشور ما متفاوت
بود .تجربه دوره معاصر نشان ميدهد کشورهايي که مقاومت نکردند
ذلت و هزينههاي بيشتري را متحمل شدند.وي افزود :در ابتداي
انقالب در حالي که شيرازه اداري کشور به خاطر شرايط انقالبي از هم
پاشيده بود يک جنگ تمامعياربهکشور ما تحميل شد که ميتوانست
يک تهديد بزرگ باشد اما حضرت امام آن را تبديل به فرصتي براي
انسجام و وحدت ملي کرد .ما در جنگي نابرابر شرکت کرديم و از نظر
امکانات و تجهيزات در مقابل دشمن با کمبود مواجه بوديم اما شجاعت
و رشادت شهيدان و رزمندگان دفاع مقدس اين کمبود را جبران کرد.
حناچي افزود :در آن زمان ما تحريم بوديم و حتي سيم خاردار هم به
ما نميدادند و برخي کشورها تجهيزات و امکانات نظامي خود را در
اختياردشمنمتخاصمقراردادهبودندامارشادتوخالقيترزمندگان
تمام کمبودها و مشکالت را حل ميکرد و اين چنين بود که بزرگترين
تهديد به باالترين فرصت براي کشور تبديل شد.

شركت توزيع نيروي برق استان يزد

نوبت دوم

شهرداري فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  5/794مورخ  97/8/12شوراي اسالمي شهر فالورجان نسبت به اجراي پروژه زير از طريق
برگزاري مناقصه انتخاب پيمانكار نمايد.
مدت پروژه چهارماه

نوع فهرست بها :ابنيه سال 1397

پروژه ساماندهي حاشيه رودخانه زاينده رود

مبلغ اعتبار پيش بيني شده  8/000/000/000ريال
تعديل و مابه التفاوت مصالح :ندارد

كليات عمليات اجرائي شامل:
 -1تهيه و اجراي سنگ كوبيك
 -2بنايي با سنگ الشه
 -3تهيه و نصب سنگ الشتر
 -4تهيه و اجراي بتن
 -5تهيه و اجراي دال بتني مسلح
 -6ساير عمليات اجرايي مطابق با اسناد مناقصه
 آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ  98/1/6مي باشد.جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي  www.falavarjan.irمراجعه فرمائيد.
تاريخ انتشار نوبت اول  97/12/18تاريخ انتشار نوبت دوم 97/12/25
شناسه آگهي 405798
خ ش 97/12/18

محل پروژه :فالورجان حد فاصل پل تاريخي تا پل توحيد
محل تامين اعتبار :شهرداري فالورجان

جواد نصري -شهردار فالورجان

