ورزشــي

انتصاب فرمانده نيروي دريايي
و معاون هماهنگ کننده سپاه

پوزش طلبیدن نشان خردمندی است .امام علی
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ميثم ترکيان

پس از فيلترينگ تلگرام اين شرکت تمام
تالش خود را کرد تا نسخه ضد فيلتر خود
را ارائه دهد و بــازار چند دهميليوننفري
ايران را از دست ندهد ،که موفق نشد.يکي
از اهداف اصلي فيلتر شدن تلگرام در ايران
رفع انحصار چندساله از اين پيامرسان بود
اما باگذشت چندين ماه از اعمال فيلترينگ
بر روي بستر اين پيامرسان ،هنوز کاربران
پيامرســانهاي داخلي به تعداد کاربران
پيامرسان تلگرام نرســيده است.نکتهاي
که شــايد با حذف نســخههاي فارسي
تلگــرام ،باعث ارتقا و جــذب کاربر براي
پيامرسانهاي داخلي شود.البته اين نکته
را بايد مدنظر داشــت که زمان بيشتري
الزم است تا تعداد کاربران پيامرسانهاي
داخلي به تعداد کاربران تلگرام برسد.فارغ از
اينکه تا پيش از فيلتر تلگرام ،پيامرسانها
و شبکههاي اجتماعي بيش از  ۴۰ميليون
کاربــر داشــتند و اکنون بــا فيلترينگ
تلگرام و باگذشــت چندين ماه ،کاربران
پيامرســانهاي داخلي بــه هفت ميليون
رسيده و هنوز ظرفيتي که مسئوالن کشور
از معاون دادستان کل کشور و...

www.asre-iranian.ir
صفحه2

ديده بان حقوق بشر:

خطيب نماز جمعه تهران خطاب به مسووالن:

«جنايتجنگي»شدهاند

به جای حرف زدن
به داد مردم برسید

موسســه ديدهبان حقوق بشــر در بيانيهاي
عربســتان و امارات را به ارتــکاب «جنايت
جنگي» در يمن متهم کرد و از شوراي امنيت
خواستار تحريم آنها شد...
صفحه2

سخنگوی وزارت امور خارجه:

اعتبار تخصيصي اروپا

ربطی به برجام ندارد
صفحه2

در ميزگرد فعاالن انقالبي مطرح شد

ادامه در صفحه3

غنيسازي اوقات فراغت با

سرمايه گذاري روي دانش آموزان

برخی نمادها مظهر غربزدگی

محمد رضا دژکام ،روانشــناس و
مشاور خانواده

و استحاله اسالمی است

پرداختن بــه موضوع
اوقات فراغت درفصل
تابســتان يکــي از
چالـــــشهاي اين
روزهاي نوجوانان و جوانان تلقي ميشود
و ضروري است که براي آن راهکارهاي
مناسب از ســوي متوليان امور فرهنگي
کشور انديشيده شود.نوجوان ايراني پر از
انرژي اســت وپس از گذراندن يک سال
تحصيلي درطول فصل تابستان نيازبه يک
برنامهريزي درست ،اصولي و علميدارد تا
ازطريــق آن بتواند از تک تک لحظهها و
روزهاي سه ماه تعطيلي خود بهره برداري
بهينه داشته باشد.با توجه به اينکه شخصيت
نوجوان و جوان در دوران تحصيل شکل
ميگيرد بايد برنامه ريزيهاي الزم براي
شــکل گيري هدف براي ساختن فردايي
روشن توســط خانوادهها و افرادي که در
پســتهاي گوناگون متصدي انجام اين
فرآيند مهم هستند ،شکل گيرد.متاسفانه
ديده ميشود که عدم درک مناسب از اين
اوقات و بي برنامگي ،گاهي...

صفحه6

تشویقمشترکانپرمصرفبرق

مقاومــت دولــت در مقابل تغيير ســاختار
تعرفههاي برق طي ســالهاي اخير ،سبب
شده تا اصالح بيش از  ۵۰درصدي تعرفهها،
نه تنها به نفع کممصرفها نباشد؛ بلکه...
صفحه3

مشکالتی که گريبانگير بيماران میشود

ضعف مديريت وزارت بهداشت

علت شکست طرح تحول سالمت
صفحه5

قايقرانان نقرهاي شدند
و وزنهبرداري باز هم اوت کرد!

ج طالييکبديکاران
زو 
در جاکارتا
صفحه7

صفحه2

غنيسازي اوقات فراغت با سرمايه گذاري روي دانش آموزان
ادامه از همین صفحه

ارتقاي پيامرسانهاي داخلي با

حذف نسخههاي فارسي تلگرام

روزنامهصبحايران

رهبرانعربستانواماراتمرتکب

یادداشتهای امروز

...ضربــات جبران ناپذيري بر پيکــره نوجوانان ،خانواده
و جامعه وارد ميســازد.با يک مطالعــه دقيق وآگاهي
ازآنچه دراين ســنين ميگذرد ميتــوان با يک برنامه
جامع،علميوکاربردي اوقات فراغت را به خوبي ساماندهي
کرد.براي مديريت اوقات فراغت تمامينهادها وارگانها
ازجمله رسانههاي گروهي ،راديو ،تلويزيون ،مطبوعات،
مراکز فرهنگي وهنري شهرداري ،وزارت ورزش و جوانان،

مساجد ،باشگاههاي ورزشي ،مراکز آموزشي وعلميو خود
خانوادهها ازجمله ستونهاي اصلي براي پرکردن اوقات
فراغت نوجوانان و جوانان محسوب ميشوند.در اين ميان
مراکزي که از آنها نام برده شــد ميتوانند با اختصاص
دادن مکانهايي براي نوجوانان وجوانان و بکارگيري از
افراد متخصص ،کاربلد و مجرب در حوزههاي گوناگون
ازجمله ورزشــي ،هنري ،فرهنگي ،مذهبي ،روانشناسي،
تحصيلي ،آموزشي ،زمانهايي را براي سرگرميو هدايت

علمياين گروه اختصاص دهند.اميد است تمام متوليان
امور فرهنگي کشور در هر جايگاه و موقعيتي که هستند
با برنامههاي ايده آل وبهره گيري ازافراد سرشــناس و
کارآزموده و با دانش ،شرايط و محيطهاي مناسبي را براي
بهره بردن مناســب از زمان نوجوانان و جوانان بردارند و
شاهد شکوفايي ،پويايي ،شادابي ،سالمتي جسم وروان و
در يک کالم کشوري با طراوت و پرانرژي از سوي آينده
سازان سرزمين پرگوهرمان باشيم.

نوبت اول

شناسه آگهی 232994

وزارت نیرو
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی (سهامی خاص)

فراخوان
مناقصه عمومی 97/78

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
موضوع مناقصه یک مرحله ای  :عبارتست از انجام خدمات عملیات نصب -اصالح انشعاب و تحویل کنتور تکفاز و
سه فاز غیر دیماندی -جمع آوری انشعاب شهری و روستایی و خارج از محدوده شهری در شهرستان ارومیه
شرایط و محل دریافت اسناد مناقصه  :داوطلبان شرکت در مناقصه که دارای تاییدیه صالحیت پیمانکاری از سازمان
برنامه و بودجه هســتند می توانند در قبال ارائه اعالمیه واریز مبلغ  (500/000پانصد هزار) ریال به حســاب جاری
 0105592677009نزد بانک ملی شــعبه برق ارومیه ( کد  )5133به آدرس ارومیه – خیابان ســربازان گمنام (برق
سابق) – نرسیده به چهارراه مخابرات – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تلفن  ( 044-33449002داخلی
 )4339جهت دریافت اســناد مراجعه نمایند .ضمنا اسناد مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق
(شرکت توانیر) و سایت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و سایت ملی مناقصات به ترتیب به آدرس های
 Iets.Mporg.ir –WWW.Waepd.ir-WWW.tavnir.org.irقابل مشاهده است
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  :مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ( )1/800/000/000ریال می باشد.
مهلت فروش اسناد  :از تاریخ درج فراخوان در روزنامه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/6/11
مهلت و محل تحویل پیشــنهادات  :حداکثر تا ســاعت  ( 13یک بعداز ظهر) روز چهارشــنبه مورخ  97/6/21به اداره
دبیرخانه شرکت توزیع برق آذربایجان غربی
گشایش پاکات (د) ارزیابی کیفی مناقصه گران روز شنبه مورخ  97/6/24خواهد بود
زمان و محل برگزاری مناقصه  :زمان بازگشایی پاکت های الف و ب و ج راس ساعت چهارده ( دوبعداز ظهر ) روز
دوشنبه مورخ  97/6/26درمحل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

آگهی مزایده عمومی معادن استان مازندران

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در نظر دارد مواد معدنی شامل...
روابط عمومی سازمان
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