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شهر

مديريت جديد شهري به دنبال
افزايش نشاط در پايتخت است

خانه ملت| امين عارفنيا ،مشاور ش��هردار تهران و رييس
مركز ارتباطات و امور بينالملل ش��هرداري تهران ،از تغيير
رويكرد شهرداري تهران در جهت احياي حقوق شهروندي و
افزايش نشاط در پايتخت خبر داد و با اشاره به سياستهاي
تبيين ش��ده در دوره جديد مديريت شهري در تهران گفت:
بيترديد تامين آرامش و آس��ايش ش��هروندان ،ايجاد اميد،
جلب مشاركت شهروندان براي شكوفايي استعدادهاي شهر
در دستوركار شهرداري تهران قرار گرفته كه سياستگذاري
در حوزه مديريت ش��هري بر اس��اس آن پيش خواهد رفت.
ش��هرداري تهران قطعا برنامههاي خود را در حوزه فرهنگي
و اجتماع��ي مورد بازنگري ق��رار خواه��د داد ،به نحوي كه
اجراي اين برنامهها بتواند موجب تعميق پيوند ش��هروندان
با شهرداري تهران ش��ود ،كه براي تحقق اين مهم نيز انجام
اقدامات جدي از سوي ش��هرداري در جهت ارتقاي آگاهي
عمومي نس��بت به حقوق و تكاليف ش��هروندي پيشبيني
شده است .مديريت جديد شهري معتقد است ،بايد در حوزه
آموزشهاي شهروندي كار ويژهاي صورت بگيرد تا شهروندان
با آگاهي نس��بت به حقوق و تكاليف خ��ود ،نقش موثري در
شهر ايفا كنند كه تحقق آن نيز در گروي برنامهريزي و اتخاذ
تمهيدات موثر در حوزههاي فرهنگي -اجتماعي خواهد بود.
وي در بيان ساير برنامههايي كه مديريت جديد شهري براي
بهبود خدماترساني به شهروندان تهراني در نظر گرفته است،
افزود :ارتقاي سطحنشاطشهروندانبهگونهايكه زمينههايي
براي ايجاد فضاي بروز خالقيتها و بهرهمندي از استعدادهاي
شهر و شهروندان فراهم شود نيز در دستوركار شهرداري قرار
گرفته اس��ت .عارفنيا با اش��اره به تصميمات اتخاذشده در
شهرداري تهران براي كاهش آسيبهاي اجتماعي يادآورشد:
شهرداري براي كاهش آسيبهاي اجتماعي همچون اعتياد،
فقر ،فحشا ،كودكان كار ،كارتنخوابي و ساير مشكالتي كه در
ش��هر تهران با آن مواجه هستيم ،نشست مشتركي با وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي برگزار كرده كه در پي آن قرار شد
كار گروه مشتركي ايجاد شود تا مديريت اين آسيبها مبتني
بر سياس��تها و راهبردهايي كه اين كارگروه اتخاذ ميكند،
دنبال شود .وي در تش��ريح اقداماتي كه شهرداري تهران در
رابطه با موضوع اعتياد انجام داده است ،تصريح كرد :مديريت
جديد شهري در اين حوزه نيز اقدامات بسياري هم در بحث
پيشگيري و هم س��اماندهي شروع كرده اس��ت ،كما اينكه
ش��رايطي را براي اسكان كارتنخوابها و كاهش مخاطراتي
كه اين افراد با آن مواجه هس��تند ،فراهم كرده است .از سوي
ديگر براي هدايت معتادان به سمت ترك اعتياد و ايجاد زمينه
براي اشتغال آنها پس از ترك نيز ،برنامهريزي گستردهاي در
حال انجام است.

كاهش انتظار
در ايستگاههاي مترو

مهر| محمدعلي كروني ،دبير كميس��يون عمران و حمل
و نقل ش��وراي ش��هر تهران از كاهش س��رفاصله قطارها
درخطوط  ۳ ،۲ ،۱و  ۴مترو خبر داد و گفت :در حال حاضر
سرفاصله قطارها در خط يك از  ۵دقيقه به  ۴دقيقه ،خط ۲
از  ۵دقيقه به  4/5دقيقه ،خط  ۳از  ۱۸دقيقه به  ۱۰دقيقه و
خط  ۴از  ۶دقيقه به  ۴دقيقه كاهش داشته است.
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سعيده غالبي ،نفر دوازدهم شوراي شهر يزد و جانشين احتمالي سپنتا نيكنام:

ميخواهند به نفع اصولگرايان كناربكشم

بعد از انتخابات پيشنهاد شكايت از آقاي نيكنام
به شما نشده بود؟

بله ،شده بود .من پيام آنها را هم در تلفن همراه خود دارم.
چند نفر از طريق پيامك به من گفتند شما ذينفع هستيد
و شكايت كنيد كه من به هيچوجه قبول نكردم.
درخواست آنان چه بود؟

ميگفتند حضور آقاي نيكنام در ش��وراي ش��هر از لحاظ
ش��رعي درس��ت نيس��ت و چون ش��ما ذينفع هستيد
ميتوانيد شكايت كنيد.
پاسخ شما به آنها چه بود؟

من گفتم اصال اين مس��اله به ذهن من خطور نميكند و
انتخابات براي من از همان فرداي انتخابات تمام شده بود.
من يك وكيل دادگستري هستم و احتياجي به اين كارها
و حواشي آن ندارم .من به جد به حقوق شهروندي اعتقاد
دارم و اين پيشنهادها براي من حيرتانگيز بود.
چه كساني پيشنهاد شكايت را به شما دادند؟

نميتوانم اس��م ببرم اما با جناح افراطي ارتباط داشتند و
من را هم ميشناختند به همين دليل امكان اينكه با من
حضوري صحبت كنند يا به من پيامك بدهند برايشان
فراهم بود.
يعن�ي حض�وري هم از ش�ما اين درخواس�ت را
كردند؟

حضوري ن��ه .فقط پيام دادند كه گفت��م به هيچوجه اين
كار را نميكنم.
وقتي اين ج�واب را به آنها داديد چه واكنش�ي
داشتند؟

خيلي جالب بود؛ به يكي از اينها كه گفتم ش��ما چطور به
خودت اجازه دادي كه اين پيام را براي من ارس��ال كني
اصال جواب��ي نداد و ديگري ه��م عذرخواهي كرد و گفت
اش��تباه كردم .واكنش من به اين پيشنهاد خيلي تند بود
به همين دليل جرات نكردند چيزي بگويند.
اعتمادآنالين
س�عيده غالبي ،نف�ر دوازدهم انتخابات ش�وراي
شهر يزد و فعال سياسي اصالحطلب با «مضحك و
خندهدار» خواندن شايعه حضورش در پشت پرده
شكايت از سپنتا نيكنام ،ميگويد بعد از انتخابات
ع�دهاي از طريق پيام�ك به او پيش�نهاد دادند از
عضو زرتشتي شوراي شهر يزد شكايت كند چون
به عقيده آنان حضور اين ش�خص در شورا شرعي
نبوده است.
اخيرا در برخي محافل استاني در يزد اين شايعه
مطرح شده است كه شما به عنوان نفر دوازدهم
انتخابات شوراي ش�هر يزد پشت پرده شكايت
از آقاي نيكنام بودهايد؛ ش�ما هم اين ش�ايعات
را شنيديد؟

اين حرف را من نخس��تينبار است كه ميش��نوم .البته
چند روز پيش ديدم كه رييس ش��وراي شهر يزد حضور
يك اصالحطلب در پش��ت پرده ش��كايت از آقاي نيكنام
را رد كردند ،برايم جالب بود و جوياي اين مس��اله ش��دم
كه از ش��خص ديگري نام بردند و گفتند كه آقاي س��فيد
اين موضوع را تكذيب كرده اس��ت .در هر حال اين شايعه
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براي من بسيار خندهدار و مضحك است .سبقه سياسي،
كاري و اعتقادي من كامال مش��خص است .اوال من از يك
خانواده اصالحطلب هس��تم .پيشينه من مشخص است.
حقوقي هس��تم و معتقد به حقوق ش��هروندي هس��تم.
ش��روع فعاليتهاي سياس��ي و اجتماعي من نيز از يك
 NGOحقوقي بش��ري بوده كه به جد بر مس��اله حقوق
بشر اعتقاد دارد.
آقاي باقري كه از س�پنتا نيكنام ش�كايت كرده
است را ميشناسيد؟

من نسبت به آقاي باقري خيلي شناخت ندارم .بعد از اين
اتفاق يعني شكايت ايش��ان از آقاي نيكنام درباره ايشان
جويا شدم كه كيس��ت  .بعد از انتخابات موضوع انتخابات
براي من تمام ش��ده بود بنابراين اينكه بخواهم وارد اين
قضيه ش��وم اصال در ش��أن من و خانوادهام نيست .اتفاقا
همسرم كه وكيل اس��ت بالفاصله بعد از اينكه اين اتفاق
براي آقاي نيكنام افتاد اعالم آمادگي كرد كه حاضر است
وكيل سپنتا شود و از ايشان دفاع كند.
آقاي نيكنام قبول نكرد؟

ما درخواس��ت داديم اما ايشان به دنبال پيگيري حقوقي
اين قضيه نبودند ولي همس��رم اعالم وكال��ت كرده بود.
االن آقاي نيكنام فقط نماينده زرتشتيان نيستند ،ايشان
نماينده كل مردم يزد اس��ت و  21هزار راي كسب كرده

است.

قبل از شكايت آقاي باقري از شما خواسته بودند
كه شكايت كنيد؟

به نظرت�ان چ�را ش�ايعه كردند كه ش�ما عامل
تحريككننده براي شكايت بوديد؟

به نظر ميرسد اين كار ،كار همان جناح افراطي است كه
براي حذف آقاي نيكنام هم فش��ار ميآورند .اينها از اين
طرف هم به دنبال تخريب اصالحطلبان هس��تند .چون
نفر  14 ،13و  15انتخابات ش��ورا كه بعد از من هس��تند
همگي اصولگرايند و ميخواهند فش��ار رواني وارد كنند

 10ي�ا  15روز بعد از انتخابات بود .حتي يكي از دوس�تان
اصولگ�را ب�ا من تم�اس گرف�ت و گفت م�ا ميخواهيم
دستهجمعيشكايتكنيمودرخواستابطالانتخاباترا
بدهيم و از من خواست چون ذي نفع هستم با آنان همراه
شوم كه من رد كردم.

كه اگر در نهاي��ت تالشها براي حضور آق��اي نيكنام در
شوراي شهر موثر نشد نفر بعدي كه من هستم در اثر اين
فشارها كنارهگيري كنم و نماينده اصولگراي خود را وارد
شورا كنند .البته خوشبختانه تالشهايي كه تاكنون براي
حضور آقاي نيكنام شده به نظر ميرسد به نتيجه برسد و
نبايد به اين مسائل دامن زد.

ج دول

 10يا 15روز بعد از انتخابات بود .حتي يكي از دوستان اصولگرا
بامنتماسگرفتوگفتماميخواهيمدستهجمعيشكايت
كنيم و درخواست ابطال انتخابات را بدهيم و از من خواست
چون ذي نفع هستم با آنان همراه شوم كه من رد كردم.
دليل آنها براي ابطال انتخابات چه بود؟

ميگفتن��د انتخابات دير تاييد ش��ده و تخلفات بارز بوده
است.
منظورشان از تخلفات همين موضوع آقاي سپنتا
نيكنام بود؟

يكي از تخلفات مدنظر آنان مس��اله آقاي س��پنتا بود .آنها
ميگفتند ش��وراي نگهبان به هيات نظ��ارت اعالم كرده
بود كه ايش��ان را تايي��د نكنند اما هيات نظارت ايش��ان را
تاييد كرده است بنابراين تخلف شده كه من به آنان گفتم
انتخابات از نظر من تمام شده و من هر جايي به هر قيمتي
نميروم .اما اكن��ون كه اين ش��ايعهها را ميبينم ،متوجه
ميشوم عدهاي با هدف و با برنامه سمت من آمدند تا شايد
حركتي از من ببينند و به اصالحطلبان آسيب بزنند اما من
پاس��خ آنان را دادم .من خودم را يك شخص نميدانم بلكه
نماينده يك گروه يعني همان اصالحطلبان ميدانم .اكنون
هم هر كاري به عنوان يك ش��هروند الزم باشد براي آقاي
نيكنام ميكنم تا وارد شوراي شهر شوند .من از هيچ كاري
براي ايشان دريغ نميكنم.

آموزش حداقل يك مهارت فني
به سربازان در طول خدمت
ايسنا| سردار موس��ي كمالي ،رييس اداره سرمايه انساني
س��رباز س��تاد كل نيروهاي مس��لح از آموزش حداقل يك
مهارت فني به سربازان در طول مدت خدمت سربازيشان
خبر داد و با اش��اره ب��ه رويكرد جديد س��تاد كل نيروهاي
مس��لح در قب��ال ارايه آموزش به س��ربازان اظه��ار كرد :بر
اس��اس تصميمات اتخاذ شده تمامي س��ربازان وظيفه در
طول خدمتش��ان بايد مهارتي را ياد بگيرند و حداقل يك
مه��ارت فني را تا پي��ش از پايان خدمت فراگرفته باش��ند.
رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد كل نيروهاي مسلح
با بيان اينكه اين آموزشها زمينه اش��تغال سربازان پس از
پايان دوره سربازي را هموارتر ميكند ،گفت :بر اين اساس
آموزشهاي فني و حرفهاي همچنان براي س��ربازان ادامه
مييابد .همچنين مقرر شده تا بسترهاي الزم همچون انجام
هماهنگيه��ا ،امضاي تفاهمنامهها ،برگ��زاري همايشها،
تجهيز كارگاهه��ا و ...براي ايجاد تح��ول و جهش در دانش
سربازان در سال آتي فراهم ش��ود .وي همچنين با اشاره به
سربازاني كه پيش از اعزام به خدمت سربازي داراي مهارت
خاصي بوده اما فاقد گواهينامه تخصصي بودند ،گفت :براي
اين افراد نيز پس از پايان خدمت گواهي تخصصي رس��مي
صادر خواهد شد.

ميزان و تاثير سوابق تحصيلي
آزمون سال97
مانند سال قبل است

ميزان|حسين توكلي گفت :موضوع تاثير سوابق تحصيلي
در كنكور در نهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو
به تصويب رسيده است .براين اساس ديپلمههاي رشتههاي
رياضي و فيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و معارف
اس�لامي كه ديپلم خود را از سال  ۱۳۸۴به بعد اخذ كردهاند
و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي ،سراسري
يا كشوري برگزار شده است ،مشمول اعمال سوابق تحصيلي
ميشود .براي اين افراد س��وابق تحصيلي ديپلم (سال سوم
آموزش متوس��طه) به ميزان حداكثر  ۲۵درصد به نس��بت
سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تاثير مثبت در
نمره كل داوطلب لحاظ خواهد شد.
وي گفت :همچنين داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي
رشتههاي رياضي و فيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني و علوم و
معارف اسالمي و هنر كه مدرك پيشدانشگاهي خود را از سال
تحصيلي  ۱۳۹0-۱۳۹1به بعد اخذ كردهاند و امتحانات يك
يا چند درس آنها به صورت نهايي ،سراسري يا كشوري برگزار
شده است مشمول اعمال سوابق تحصيلي ميشود .براي اين
داوطلبان سوابق موجود دوره پيش دانشگاهي (فقط نمرات
دروسي كه به صورت سراسري ،نهايي يا كشوري برگزار شده
است) به ميزان حداكثر  ۵درصد و به صورت تاثير مثبت براي
داوطلب اعمال خواهد ش��د .براي داوطلبان مشمول سوابق
تحصيلي هر دو موضوع ياد شده اعمال ميشود .تاثير مثبت در
نمره كل به اين معناست كه اگر اعمال سوابق تحصيلي باعث
افزايش نمره داوطلب شود ،سوابق تحصيلي اعمال خواهد شد
و اگر باعث كاهش نمره داوطلب ش��ود ،سوابق تحصيلي وي
اعمال نخواهد شد.

سو دوكو

آگهي استعالم ارزيابي كيفي
اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان
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هزار ريال)به حساب سيبا2176452601001درآمد اداره كل و همچنين 9درصد مبلغ مزبور(63/000ريال)را بعنوان ماليات بر
ارزش افزوده خريد اسناد به حساب2176452610008نزد بانك ملي ايران بنام ماليات و عوارض بندر اقدام نمايند.
*دريافت اسناد از سايت iets.mporg.irنيز بصورت غير حضوري و بدون پرداخت وجه نقد امكانپذير مي باشد.
محل و مهلت تسليم پاكت پيشنهادها:شركت كنندگان بايد پاكت سوابق و مستندات خود را تا روز شنبه مورخ 96/9/18در
پاكتهاي الك و مهر شده به دبيرخانه بندر شهيد بهشتي به آدرس ذيل تحويل نمايند.
محل و زمان بازگش�ايي پاكت پيش�نهادها :پيش��نهادهاي ش��ركت كنندگان راس س��اعت  09/00صبح روز يكش��نبه
مورخه96/9/19در محل اتاق كنفرانس طبقه چهارم ساختمان اداري جديد بندر شهيد بهشتي مفتوح خواهد شد.
آدرس دستگاه اس�تعالم گزار:چابهار-اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان -تلفن 31283000:فاكس:
054-35321414
شرايطشركتكنندگاندراستعالم:مطابقبااسنادارزيابيكيفيبودهوضمناًارائهشناسنامهمليوكداقتصاديالزاميميباشد.
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آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
با ارزیابی کیفی

 -1نام دستگاه مناقصه گزار  :شركت آب و فاضالب استان تهران
 -2موض�وع مناقصه  :انجام خدمات كاركنان پيمانكاري (به صورت حجمی) جهت اپراتوری تلفن ،امور دفتری و کارشناس�ی در مرکز اطالعات
 GISو ارتباط  122به تعداد  65نفر
 -3مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه  :متقاضيان شركت در مناقصه درصورت داشتن تائيد صالحيت ازوزارت كارواموراجتماعي در امور اداري
و خدمات عمومي مي توانند حداكثر تا ساعت  15:00روز چهارشنبه مورخ  96/09/01مبلغ 000ر(200دویست هزار) ریال به حساب جاری شماره
 73915071/26نزد بانک ملت ش�عبه سازمان صنایع ملی واریز و فیش مذکور را به دبيرخانه مركزي اين شركت به نشاني  :تهران ،خيابان دكتر
فاطمي ،خيابان حجاب تسلیم و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
 -4محل اعتبار  :از محل اعتبارات جاري شركت
 -5مبلغ سپرده شركت در مناقصه  :به ميزان مبلغ 000ر000ر070ر( 1یک میلیارد و هفتاد میلیون) ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد :
 ضمانتنامه بانكـي و يا واريز نقـدي به حساب جاري شمـاره 40ر73915073نزد بانك ملت شعبـه سازمان صنایع ملی وياچك بانكي تضمينيبه نام شركت آب و فاضالب اس�تان تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي
كمتر از ميزان مقرر  ،چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلق ًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -6مهلت ومحل تحويل پيشنهادها  :تا ساعت  15:00روز سه شنبه مورخ  96/09/14به دبيرخانه مركزي اين شركت به نشاني مذكور.
 -7زمان ومحل گشايش پيشنهادها  :ساعت  14:00روز سه شنبه مورخ  96/09/28در دفتر قراردادها و بازرگانی این شرکت.
 -8هزينه درج آگهي دريك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد .
 -9سايراطالعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.
نشاني هاي سايت اينترنتي ( )http://iets.mporg.irو ()http:tender.nww.co.irو() http ://www.tpww.co .ir
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متقاطع
افقی
 -1حاجب  -بدعاقبت
 -2نهنگ  -جستجو كردن  -جرات
 -3از ش��هرهاي تهران  -حرف آخر  -س��رپيچي كردن -
سرباز گماشته
 -4تشديد فيزيكي  -زيانكار
 -5داير و برقرار  -پدربزرگ  -شبه فرش!  -آرواره
 -6پسوند آلودگي  -ارفاق فرنگي  -بازگشت صدا
 -7بدن  -شهر نيروگاه  -غائله
 -8حشره طوالني  -قهرماني از مدرسه موشها
 -9اثر چخوف  -شيوه فرنگي  -حرف درد
 -10پارچه دريايي  -دريايي در شمال اقيانوس آرام  -درخت آزاد
 -11عدد نفس كش  -زعفران  -حرف نفي عرب  -عاشق
 -12پيامبر عهد فرعون  -روز نهم محرم
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تركي  -خاك صنعتي
 -14عقيم  -از دين برگشتن  -نزاكت
 -15شاهي  -شاعرانه

 -9صدا زدن  -ماه سوم ميالدي  -هواپيماي بي موتور
عمو دی
 -10لحظه كوتاه  -كنايه از شخص مهربان و رئوف  -برگ
 -1حق داللي  -سه موعود دين زرتشت
برنده  -مادر عرب
 -2همنشين برهمن  -از شهرهاي كردستان  -با  -چلچراغ  -11مسافت سنج  -اندك
 -3سراي محبت  -قوچ  -پدر رستم  -پاكدامن
 -12مديريت  -جوانمرد  -سروده
 -4شهر بادگيرها  -لوله تنفسي  -آدم آهني
 -13گردنكش و س��تمكار  -خرس تركي  -جاسوسخانه
 -5مغازه  -بند بازي
آمريكايي  -گوشت آذري
 -6دويار هم قد  -برجستگي الستيك  -زرنگ وحقه باز  -حرص  -14تصديق فارس��ي  -حيوان نمايش��گر دريايي  -واحد
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