
گزارش مدیر مدرسه از یک کتک کاری خفن
قاضی: خانواده دانش آموزی از شما شکایت کرده اند 
که معلم مدرس�ه ش�ما با مش�ت کوبیده توی صورت 
فرزندش�ان و عینکش را خرد کرده و شیش�ه عینک 
شکسته و توی چشم و چال بچه فرو رفته و فعال یکی از 

چشم هایش هم نابینا شده است. چه دفاعی دارید؟
مدیر مدرس�ه: با سللام و درود بر تمامی خادمان 
راستین نظام و قضات عادل و بالغ و عاقل و فاضل و خاصه 

هر چقدر پاچه آنان است دست و ناخن بنده باشد ...
حاشیه نروید. شما این خبر را تایید می کنید؟

مدیر مدرسه: به هیچ وجه تایید نمی کنم که هیچی! 
تازه تکذیب هم می کنم. این دانش آموز یک جانی بالفطره 
اسللت که قبا دو هزار و هشللتصد فقره جرم و جنایت 
مرتکب شده و مدتی در شبکه داعش نیز عضویت داشت. 
بارها با حرکات ددمنشیان ...ددمناشی... ددمشینیانه ... 
ددمنشانه به بنده، ناظم محترم و معلمان شریف مدرسه 

توهین کرده و ما را مورد ضرب و شتم قرار داده است.
ول�ی اصال ب�ه قیافه و هی�کل ای�ن دانش آموز 

نمی خورد که این کاره باشد.
مدیر مدرس�ه: آقای قاضی شما "هوشی مینه" و 
"معمر قذافی"یادتان هست؟ قد و هیکلی نداشتند اما 
آنهمه آدم را به قتل رسللاندند. ایللن بچه به مراتب از 
آنها خطرناک تر اسللت. من در این دادگاه درخواسللت 
می کنم که ایشللان را به اشد مجازات - یعنی اعدام - 

محکوم کنید تا جامعه رنگ آرامش را ببیند.
ولی همکالسی هایش شهادت داده اند که بنده خدا 
فقط به شیوه تدریس معلم اعتراض کرد و کتک خورد.

مدیر مدرس�ه: عرض کنم که همکاسللی های این 
جرثومه فساد هم دست کمی از خودش ندارند و سال هاست 
با شبکه القاعده، داعش و طالبان همکاری می کنند. امیدوارم 

به زودی همه را دستگیر کنید و به اشد مجازات برسانید.
تکلیف چش�م معی�وب این بچه را چه کس�ی 

مشخص خواهد کرد؟
مدیر مدرس�ه: بنده از محضللر این دادگاه عادل، 
خواهش می کنم موجبات دلجویی معلم مدرسلله ما را 
فراهم کنند زیرا وقت کوبیدن به صورت این دانش آموز 

ددمنش تا حدودی آسیب دیده است.

ننجون

بارندگی در بسیاری از مناطق
کارشناس هواشناسللی گفت: از امروز موج نسبتاً 
عمیقی وارد کشور می شود که موجب بارش و کاهش 

دما خواهد شد و از فردا مجدداً هوا گرم می شود.
محمللد اصغری افزود: برای امروز شللدت بارندگی 
بللرای کوه های اسللتان های مرتبط با البللرز و زاگرس 
خواهیم داشللت. امروز در سواحل دریای خزر و استان 
اردبیل باید منتظر وقوع بارش باشیم و از یکشنبه وزش 
باد و گرد و خاک از شللدت بیشتری برخوردار می شود. 
در این دو روز در بسللیاری از مناطق باید منتظر بارش 
باشللیم که بارش ممکن است به صورت تگرگ باشد و 

همچنین وقوع صاعقه نیز دور از ذهن نیست.

هشدار

ناشر و ما ادراک ناشر

مهدی رجبی
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خب نمایشگاه سی و دوم کتاب تهران هم امروز به 
پایان می رسد و مسئوالن دولتی برگزاری آن می توانند 
بللا وجدان راحللت از برگللزاری پرشللکوه آن، افزایش 
فروش درصدی نسبت به سال قبل و استقبال مردم از 

نمایشگاه گزارش بدهند و برای خود پاداش بنویسند!
اما کاش همین مسللئوالنی که قرار بوده عهده دار 
»فرهنگ« این مملکت باشللند، کمللی توی راهروهای 
مصلی قدم می زدند تا متوجه شللوند مردم و ناشللران 
چه فشللاری را تحمل می کنند. تا به چشللم می دیدند 
سرگشللتگی مردمی که »کتاب« می خواهند و ناشرانی 

که دل شان برای مخاطب تنگ شده است.
کاش متوجلله می شللدند که افزایللش ریالی فروش 
نمایشگاه، معنای شللکوه و استقبال ندارد و دلیل آن به 
گرانی های افسار پاره کرده برمی گردد. به کتاب هایی که با 
اوضاع »قاراشمیش« بازار بی صاحب »کاغذ« یک چرخه 

زنجیروار تالیف، ترجمه، چاپ و نشر را پاره می کند. 
نمایشگاه کتاب باید باعث خجالت مسئوالنی باشد 
که صندلی های شان بلندتر از قدشان است و نمی دانند 

با چه حوزه ای شوخی می کنند و جدی نمی گیرند. 
رهبللری از مسللئوالن می خواهد که بللرای بحران 
کاغللذ فکری کنند و آقایان هم در اولین فرصت قیمت 

کاغذ را افزایش می دهند! تدبیر از این بهتر و باالتر؟!

آقایان مسللئول! می خواهید با به هم ریختگی بازار 
کاغللذ، کرکره روزنامه و نشللریات منتقللد و مخالف را 
پایین بکشللید؟ فدای سرتان. بکنید این کار را. بکشید 
روزنامه ها و خفه کنید همه صداهای منتقد را. با همان 
روزی نامه های مجیزگوی دولتی رانتی و ارگانی کارتان 
را پیش ببرید. دهان همه را مهر بزنید تا مبادا کسللی 

»کجی«های مدیریت تان را نشان تان ندهد.
اما چه بایی قرار است سِر حوزه کتاب و کتابخوانی 
بیاورید؟ از بین بردن مهم ترین قرارگاه فرهنگی کشور 

قرار است چه چیزی عایدتان کند؟
تا ِکی قرار اسللت نویسنده و ناشر نگران این باشند 
کلله کتاب های شللان را چگونه و با چه قیمتی منتشللر 
کنند؟ این بایی که سللِر مردم و آینده ایران می آورید 
را چگونه قرار است پاسخ بدهید؟ این دنیا را نمی گویم، 
اینجا که شما دل تان نمی خواهد جواب کسی را بدهید. 
دلتان نمی خواهد که اصا نقد و نظر و سوالی باشد! آن 

دنیا را می گویم.
یاد حرف های پارسال سللیدمهدی شجاعی افتادم 
»اگر ما به مسللئوالن گفتیم این مسللیر اشتباه است و 
سللر از ترکستان در می آورید، اکنون متوجه شدیم که 
مسئوالن خود مقصد را ترکسللتان اعام کرده اند ، این 
فاجعه عمیق تر است،  زمانی ما می گفتیم سیاست گذاران 
فرهنگی تاش کنید سطح مطالعه در جامعه ارتقا یابد، 
اکنون آنچه که می بینیم این اسللت که دوست ندارند 
مردم کتاب بخوانند، مخالف آگاه شللدن مردم هستند،  
بسللیاری از مسللائل را پیش پای مللردم ایجاد کنند تا 

دغدغه فرهنگ محو شود«
آقایان سللفرتان به خیر! »ترکستان« خوش بگذرد، 
اما کاش دسللت ما را رها کنید و ما را همسفر خودتان 

نکنید.

زاویه دید
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سیل رخدادی بود  عید درح���اشیه تعطیات  که 
امسال را به کام بسیاری از هموطنان تلخ 
کللرد. این حادثه به طور گسللترده نقاط 
مختلف کشللور را تحت تاثیر قللرار داد. 
استان های گلستان، لرستان، خوزستان، 
فللارس و... از جمله مناطقللی بودند که 
وقوع سللیل در آنها آسیب زا شد. اما چرا 
سیل به این میزان خسارت داشت و چرا 
تمهیللدات الزم بللرای کمتللر کللردن 
آسیب های آن به خوبی انجام نشد. اغلب 
کارشناسان خصوصا نمایندگانی که حوزه 
انتخابیه شان را آب برداشت از کم کاری 
دولللت در زمینلله الیروبللی رودخانه ها، 
آبخیزداری و... گرفته تا ایجاد سللد بند و 

نحوه مدیریت آب سدها گایه دارند.
وزارت نیرو با توجلله به اینکه آب 
یکی از منابع طبیعی کشور است وظیفه 
اساسی در زمینه کنترل و مدیریت این 
منبللع حیاتی کشللور دارد. نوع بارش، 
زمان بارش، بیابان زایی، تبدیل برف به 
باران و... از مسللائلی هستند که بر اثر 
تغییر اقلیم به وجود آمده اند و باید این 
واقعیت را پذیرفللت اما اینکه مدیریت 
وزارت نیللرو کجای این مسللائل وجود 

دارد سوال اساسی این مبحث است.
در همین رابطه »اسماعیل نجار« 
رئیللس سللازمان مدیریت بحللران در 
یک فقللره در مورد سللاماندهی منابع 
آب اسللتان خوزسللتان با بیللان اینکه 
مسللاله الیروبی رودخانه هللا باید مورد 
توجلله وزارت نیرو قللرار بگیرد، اظهار 
کللرد: »باید به جللد مسللاله الیروبی 

رودخانه های خوزستان مورد توجه قرار 
بگیرد. در کشللور 147 هللزار کیلومتر 
رودخانه هللای بللزرگ داریم کلله تنها 
حدود 10 کیلومتللر از این رودخانه ها 
ساماندهی شده اند و این کار باید مورد 

توجه وزارت نیرو قرار بگیرد.«
موضوع سیل اخیر در چند بخش 
بایسللتی در مورد فعالیللت وزارت نیرو 
توسللط مجلللس بررسللی شللود. این 
موضوع نه به عنوان یک مچ گیری بلکه 
پیشگیری از ایجاد مشکات اینچنینی 

در آینده بایستی در نظر گرفته شود.

مدیریت بحران در تعطیالت
مدیریللت بحران در واقللع عمل در 
زمان بحران فقط نیست بلکه این مدیریت 
بایستی بیشتر درحوزه پیشگیری انجام 
شللود و در زمان بحران بللا انجام برخی 
از امور از آسللیب های بیشتر جلوگیری 
صورت گیرد. این موضوع منطق مسلللم 
مواجهه با هر آسیب و اتفاق ناگواری است. 
متاسفانه دیده شد که مدیریت بحران در 
زمان وقوع بحران نیز در تعطیات نوروز 

با مشکل جدی مواجه بود. 
در سیل استان گلسللتان که اولین 
سللیل مهیب بود نیز مدیریت بحران در 
آن جا ماند اما مساله مهمتر اینجاست که 
بایستی موارد اصلی در پیش بینی و کنترل 
سیل انجام می شد اما حتی در زمان وقوع 
بحران مدیران حضور نداشتند. ضرب المثل 
شللهر را آب برد و فانی را خواب مصداق 
جالبی درباره مدیریت بحران اخیر بود که 

به وضوح دیده شد.

پیش بینی وقوع سیل
پیش بینی بحران هم مرحله مهمی 
از کار اسللت. در این حوزه بایستی هر 
موضوعی به طور جدی مورد بررسللی 
قرار گیرد. درواقللع در موضوع امنیت 
هللر موضوع کوچکی قابللل پیگیری و 
مهللم اسللت و نمی توان بلله راحتی از 
کنار آن گذشللت؛ چراکه ممکن است 
بلله یک فاجعه بزرگ تبدیل شللود. در 
همین رابطه صدیف بدری سللخنگوی 
کمیسللیون عمللران مجلس شللورای 
داده هللای  می کنللد:  بیللان  اسللامی 
هواشناسللی بلله موقع توسللط وزارت 
نیرو تحلیل نشللده اسللت در حالی که 
سللازمان هواشناسی در پیش بینی این 

بحران عملکرد خوبی داشته است.

پیشگیری که انجام نشد
همانطللور که گفته شللد مسللئله 
پیشللگیری از وقللوع سللیل و بحران از 
جمله مواردی بود که به درسللتی انجام 
نشللد. مدیریت منابع سد در گلستان از 
جمله مواردی اسللت که گفته می شود 
اگر به درستی انجام می شد می توانست 
تا حدود زیادی از تبعات حادثه بکاهد. 

همچنین در اسللتان فارس وقتی 
وزیر نیرو به سرکشللی رودخانه ها رفت 
خللود عنللوان کللرد که آب در مسللیر 
رودخانه هللا نمللی دود و جریان ندارد و 
نشللان می دهد که عدم الیروبی باعث 
بیرون زدن آبی که با شدت در حال طی 
طریق خود است، شده و مشکل جدی 

ایجاد کرده است.  جهان نیوز
نملللللایشللگللاه  جنجال برانگیز »آن درح���اشیه
دیگری« که در برگیرنده دومین مجموعه از 
نقاشی های کپی تهمینه میانی در گالری 
آریانا بود، به دلیل تشدید اعتراضات مردمی 

زودتر از موعد تعطیل شد.
همزمان با بللاال گرفتن اعتراضات 
مردمللی و تماس هللای مکللرر مردم با 
دفتر امللور تجسللمی وزارت ارشللاد،  
مدیللران گالللری آریانللا تصمیللم بلله 
تعطیلی بی سرو صدا و زودتر از موعد 

این نمایشگاه بگیرند.
این در حالی است که میانی پیش 
از این در شهریورماه 97 نیز نمایشگاه 
کپی دیگری را با عنوان »فیلم هایی که 
نسللاختم« در گالری ایوان به نمایش 
گذاشته بود که این نمایشگاه نیز پیش 
از افتتاحیلله با هشللتگ »گالری جای 
شما نیسللت« مورد اعتراض نقاشان و 

هنرمندان جوان قرار گرفته بود. 
معترضیللن معتقد بودند شللهرت 
سلللبریتی ها باعث شللده آنهللا در هر 
رشته ای گام بگذارند بی آنکه صاحیت 
الزم در آن رشته را داشته باشند. بر این 
اسللاس، با افزایش دامنه اعتراض های 
مردمی و کشیده شدن این اعتراضات 
بلله روز افتتاحیه، نمایشللگاه نخسللت 

میانی نیز فرجامی جز تعطیلی پیش 
از موعد نیافت. 

اما پرسللش کلیدی اینجاست که 
چگونه یک فرد می تواند برای دومین بار 
سازوکار نظارت بر گالری های هنری را 
دور بزند و آثار ضعیف و کپی شده خود 
را در معرض نمایللش عمومی بگذارد؟ 
آیا متولیان امر نباید از تجربه رخ داده 
در بار نخسللت درس می گرفته و راه را 
بر تکرار چنین وقایعی می بسللتند؟ آیا 
می توان به برخورد قانونی با گالری ها و 
هنرمندان متخلف در این زمینه امیدوار 
بود؟ آیللا مسللئولین حوزه تجسللمی 
تمهیدی برای جلوگیری از وقوع چنین 

اتفاقاتی در آینده اندیشیده اند؟

به نظر می رسد ضعف مفرط و عدم 
کارایی سازوکار نظارتی فعلی بر نمایش 
آثار هنللری در گالری ها اکنون بیش از 

همیشه رخ عیان کرده است. 
اکنللون بیش از هر زمللان دیگری 
و  سیاسللتگذاران  اسللت  ضللروری 
تصمیم سللازان حوزه تجسللمی هرچه 
زودتر نسبت به ترمیم ساز و کار نظارتی 
فعلی اقدام کللرده و اعمال برخوردهای 
قانونی قاطعانه با متخلفین را در دستور 
کار قرار دهند تا در آینده شللاهد وقوع 
اتفاقات مشابهی از این دست که توهین 
بزرگی به همه اهالی فرهیخته هنرهای 
تجسمی کشور قلمداد می شود، نباشیم. 

 پویا

امام علی علیه السالم:
 بنده به سبب بی  صبری، خودش را از روزی حال

محروم می کند و بیشتر از روزی مقّدر هم نصیبش نمی  شود.
شرح نهج البالغه

رئیس پلیس راهور ناجا:
وج و فرد   اخذ عوارض ز

محل کسب درآمد شهرداری شده است
رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر  اینکه پلیس از شللکایت خود کوتاه پلی�����س
نمی آید، گفت: متاسللفانه اخذ عوارض زوج و فرد، محلی 

برای کسب درآمد شهرداری تهران شده است.
سردار سیدکمال هادیان فر اظهار داشت: واقعیت ماجرا 
این است که پلیس راهور هم به جهت مدیریت ترافیک و 
هم به جهت کمک به مردم این شکایت را به دیوان ارسال 
کرده است. تصمیمی که در شورای شهر تهران گرفته شده 
است )چه در کمیسللیون حمل ونقل شورای شهر تهران( 
خاف قانون است. چراکه هم فرمانداری تهران این موضوع 

را لغو کرده است و هم اینکه با قانون مغایرت دارد.
وی افزود: اصاً بیایید بررسی کنید چه عاملی سبب شد 
که طرح زوج و فرد در تهران اجرا شود؟ با افزایش آلودگی هوا 
بعللد از اجرای محدوده طرح ترافیک مصوب شللد یک طرح 
موقللت نه به صللورت دائم در 5 درصد از شللهر تحت عنوان 
طرح زوج و فرد رخ دهد. یعنی اینکه هر وقت آلودگی باالی 
100ppm شد، طرح زوج و فرد اجرا شود ولو از درب منزل.

رئیس پلیللس راهور ناجا تصریح کرد: طبیعی اسللت 
که بلله مرور زمان آلودگللی افزایش پیدا کللرد، طرح اجرا 
شللد و براسللاس آن افرادی که پاک موافق داشللتند وارد 
طرح می شدند و افرادی که پاک مخالف داشتند، جریمه 

می شدند. گرفتن عوارض زوج و فرد اصًا در طرح پیش بینی 
نشده بود. وی ادامه داد: در مصوبه اخیری که شورای شهر 
اعام کرد، محدوده را به محدوده ها تبدیل کرده است. یعنی 

این موضوع را به زوج و فرد تسری داده است.
سردار هادیان فر گفت: بحث ما این است که زوج و فرد 
برای کاهش آلودگی هوا است، موافق اجرا شدن این طرح 
هم هسللتیم چراکه در یک بازه زمانللی کوتاه، دو میلیون 
وسیله نقلیه در تهران تبدیل به چهار میلیون وسیله نقلیه 
شده است و در واقع معابر تهران گنجایش 4 میلیون وسیله 
نقلیه را ندارد و باید مردم رعایت این موضوع را بکنند ولی 
گرفتن عوارض زوج و فرد با هدف کسب درآمد ایجاد نشده 

است و نباید به این بهانه یقه مردم را گرفت.
رئیللس پلیس راهور ناجا ادامه داد: امروز که شللرایط 
اقتصادی مردم در شرایط مطلوب نیست ما مخالف دریافت 
عوارض زوج و فرد هسللتیم. بعد از آن شللکایت، معاونت 
حمل ونقل ترافیک شللهرداری تهران قرار شللد طرحی را 
آماده کند و این طرح را با ناجا )پلیس راهنمایی و رانندگی 
ناجا( در میان بگذارد. ما ابعاد این طرح را بررسللی کنیم و 
ببینیم اگر در ابتدا به مدیریت ترافیک ما کمک می کند و 
به خیر و صاح مردم است و به مردم زیانی وارد نمی کند و 

بعد با این طرح موافقت خود را اعام کنیم.
وی با اشللاره به ادعاهای پورسللیدآقایی مبنی بر پس 
گرفتن شکایت پلیس از شهرداری اظهار داشت: من باز هم 
اعام می کنم که شللکایت ما هنوز پابرجاست و ما شکایت 
خود را پس نگرفته ایم و از این موضوع هم کوتاه نمی آییم.

 دوم
نوبت آگهى فراخوان ارزيابى كيفى

شماره مجوز 1398,446
شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد نسبت به انجام ارزيابى كيفى جهت خريد/ تامين كاالى موردنياز خود از طريق مناقصه عمومى دومرحله اى اقدام نمايد. بدينوسيله 

از شركت هايى كه سابقه و توانايى ارائه پيشنهاد را دارند جهت شركت در فراخوان ارزيابى كيفى دعوت بعمل مى آيد.
FLS-9740306-FL/SZ :1ـ شماره مناقصه

2ـ موضوع مناقصه: چراغ قوه ضدانفجار.
3ـ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى 5 روز پس از انتشار آگهى نوبت دوم.

4ـ آخرين مهلت ارائه پيشنهادات متقاضيان 14 روز از تاريخ آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابى مى باشد.
5ـ توانايى ارائه ضمانتنامه بانكى شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 226/380/000 ريال با اعتبار 3 ماهه و قابل تمديد براى يك دوره مشابه در صورت كسب حداقل 

امتياز قابل قبول/ يا واريز نقدى مبلغ مذكور.
6ـ متقاضيان مى توانند مدارك ارزيابى كيفى را در روز آگهى نوبت اول از سايت اينترنتى اين شركت به نشانى WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهيه نمايند.

7ـ متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با كارشناس پرونده به شماره 23942657ـ021 تماس حاصل نمايند.
8ـ محل ارسال پيشنهادات: تهران، خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مسجد بالل، نرسيده به تقاطع مدرس، خيابان خاكزاد، پالك12، طبقه 9، اتاق 16ـ9، كميسيون مناقصات.

9ـ مناقصه گرانى كه از ابتداى ســال 1396 در مناقصات مشــابه (در حدود مناقصه حاضر) توســط شــركت نفت فالت قاره ايران ارزيابى و حداقل امتياز الزم را كسب 
نموده اند، نيازى به ارائه مجدد مدارك نداشته و صرف تكميل جداول ارزيابى و اعالم آمادگى كتبى آنها در موعد مقرر جهت شركت در مناقصه كفايت مى كند.

تكميل جداول ارزيابى الزامى مى باشد. عدم تكميل جداول منجر به رد كيفى پيشنهاددهندگان مى گردد.

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

شركت ملى نفت ايران
شركت نفت فالت قاره ايران 

(سهامى خاص)

آگهى فراخوان مناقصه عمومى شماره: 97-3-1847

روابط عمومى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

دوم
ت 
نوب

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب (سهامى خاص)

شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالى مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزارى مناقصه ى عمومى تامین نماید.

لذا کلیه شرکت هایى که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالى مورد درخواست مى باشد مى بایست ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهى فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتى ذیل الذکر ، نسبت به استخراج و تکمیل «فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با 
استانداردهاى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب» و ارسال ان به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابى کیفى (براى معامالت بیشتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستى مندرج در فراخوان اقدام نمایند.

 WWW.NISOC.IR –> فرم پرسش نامه ارزیابى <– مدیریت تدارکات و امور کاال <– مزایده و مناقصه
کسب حداقل نمره 60 در ارزیابى کیفى جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامى است. 

ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 8/106/360/000 ریال مى باشند.
آدرس پستى: اهواز ، کوى فدائیان اسالم (نیوساید) ، خیابان شهریور ، مجتمع تدارکات و امور کاال ،  ساختمان 102 ، اداره تدارکات خرید کاالى داخلى ، واحد لوله و آهن آالت ، اتاق 17 ، کدپستى 54579-61138 تلفن: 061-341-22471

درگاه هاى اینترنتى مرتبط جهت رؤیت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنى و مقادیر کاال:
WWW.SHANA.IR    WWW.NISOC.IR   WWW.IETS.MPORG.IR

شماره:1398,653

شماره تقاضا جمع عددى موضوع مناقصه تعداد اقالم

31-95204-53-045 3500

 LINE PIPE, API 5L GRADE B PSL2.LSAW.BLACK  
ACCORDING TO IPS-M-PI-190(3) SUPPLEMENTED TO 5L API
45TH EDITION 2012.BASIC OXYGEN OR ELECTRIC FURNACE
PROCESS, FULLY KILLED & FINE GRAININ RANDOM LENGTHS OF M
FROM MIN, 10 M TO MAX12.8 MIN LENGTH, MIN. AVG12.11.6M 12,8mt
IN LENGTH WITH A MINIMUM OF 95% OF PIPES BETWEEN 11& 12.2M
16IN. SCH. 40WT.12.70 MM. WEIGHT 123.31 KG/M
20IN. SCH. 20WT. 9.53 MM. WEIGHT 117.15 KG/M
20IN. SCH. 30WT. 12.70 MM. WEIGHT 155.13 KG/M
24IN. SCH. 20WT. 9.53 MM. WEIGHT 141.12 KG/M
24IN. SCH. 30WT. 14.27 MM. WEIGHT 209.65 KG/M
26IN. SCH. STD WT. 9.53 MM. WEIGHT 152.88 KG/M
26IN 660 MM OD SCH. 20WT. 12.70 MM. WEIGHT 202.74 KG/M

ارائه گواهى بازرسى در مرحله ساخت مطابق با سطح یک در آزمایشات حین ساخت و مدارك نهایى ساخت و بازرسى شخص ثالث در 
درخواست قبل از حمل کاال الزامى است.  
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 فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه خرید ( دو مرحله اى )

به شماره در خواست (9700604) شماره مناقصه 1420/ج غ /98 

شرکت بهره بردارى نفت و گاز گچساران درنظر دارد UPS  مورد نیاز  خود رااز طریق مناقصه عمومى خریدارى نماید .لذا مناقصه گران مى 
توانند با رعایت نکات درج شده در سایت هاى HTTP//IETS.MPORG.IR  ( پایگاه ملى مناقصات ) وپرتال شرکت بهره بردارى نفت و 
گاز گچساران – بخش مزایده و مناقصات( gsogpc.nisoc.ir )نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابى کیفى ، مطابق برنامه زمان بندى شده 
ذیل اقدام و مدارك مربوطه را به آدرس  گچساران- شرکت بهره بردارى نفت و گاز گچساران دبیر خانه کمیسیون مناقصات اتاق 24 ارسال 

نمایند .
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابى کیفى 98/03/08 

تاریخ گشایش پاکات ارزیابى کیفى 98/03/12 
الزم به ذکر است بر نامه زمان بندى و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابى کیفى براى شرکتهائى که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند 
طى دعوت نامه اطالع رسانى خواهد شد. در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمى 

الزامى بوده و امکان ارائه 25 پیش پرداخت مقدور نمى باشد .
طبق قانون حمایت از تولید کنندگان داخلى ،در صورت وجود سازندگان /تولید کنندگان داخلى ،مشروط به تایید فنى کاال ى پیشنهادى 

اولویت خرید با آنها مى باشد .
شماره مجوز 595 ،1398 

دوم
ت 
نوب

روابط عمومى شرکت بهره بردارى نفت و گاز گچساران

شرکت ملى نفت ایران
شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره بردارى نفت وگاز گچساران
((سهامى خاص))

سیل ناکارآمدی که کشور را به مخاطره انداخت

مقصران کی معرفی خواهند شد؟
آسیب شناسی ویرانی سیل در میان کمک رسانی ها فراموش نشود

»شبی که ماه کامل شد« و دو فیلم دیگر مجوز نمایش گرفتند
شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز  نمایش صادر کرد.گی�����شه
شللورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت 
اعضا برگزار شللد، مجوز نمایش سلله فیلم: "سللامورایی در برلین" به تهیه کنندگی 
ابوالفضل صفاری و کارگردانی و نویسندگی مهدی نادری در ژانر کمدی اجتماعی، 
"شللبی که ماه کامل شللد" به تهیه کنندگی محمدحسللین قاسللمی، کارگردانی و 
نویسللندگی نرگس آبیار در ژانر اجتماعی سیاسللی و "ما همه با هم هسللتیم" به 
تهیه کنندگی رضا میرکریمی و کارگردانی کمال تبریزی و نویسللندگی مشللترک 
حسین امیری دوماری، پدرام پورامیری، محمد داودی در ژانر اجتماعی صادر شد. 
همچنین آمار فروش فیلم های سینمایی تا دیروز نشان می دهد که فیلم سینمایی 

»متری شش و نیم« ساخته سعید روستایی در صدر فروش گیشه قرار دارد.
»متری شللش و نیللم« در 47روز اکران؛ 22 میلیللارد و 350 میلیون، »چهار 
انگشللت« در 48 روز اکران؛ 10 میلیارد و 150 میلیون، »تگزاس )2(« در 16 روز 
اکللران؛ 5 میلیارد و 700 میلیون، »زندانی ها« در 48 روز اکران؛ 4 میلیارد و 300 
میلیون، »ژن خوک« در 47 روز اکران؛ 3 میلیارد و 40 میلیون، »پیشللونی سفید 
)3(« در 48 روز اکللران؛ 2 میلیللارد و 500 میلیون، »غامرضا تختی« در 48 روز 

اکران؛ 1 میلیارد و 700 میلیون.

واکاوی محل ورود ملخ ها به ایران
حشره شناس و استاد دانشگاه تربیت از پرواز ملخ های دریایی  شهر و طی مسافت های طوالنی خیر داد.زیس�ت 
زهرا تازرونی در رابطه با هجوم ملخ ها با حجم زیاد به ایران اظهار کرد: ملخ های 
ریایی به دلیل قدرت پروازی باالیی که دارند می توانند مسللافت های طوالنی را طی 
می کننللد. وی افزود: ملخ هللای دریایی از آفریقا و پس از آن از عربسللتان به دلیل 

کمبود غذا وارد ایران شدند.
تازرونللی گفت: ملخ های دریایی هللم به صورت انفرادی و هم جمعیتی زندگی 
می کنند و در حالت عادی نیز طغیانی ندارند. این ملخ ها به دلیل استرس اکولوژیکی 

و یا شرایط نامناسب به مزارع حمله می کنند.
حشللره شناس و استاد دانشللگاه تربیت مدرس در ادامه تصریح کرد: ایران در 
سال های اخیر به دلیل قرار گرفتن در شرایط خشکسالی و پس از آن ورود به سالی 

پربارش با هجوم ناگهانی ملخ های دریایی روبه رو شد.
وی افزود: زمانی که منطقه ای پس طی یک دوره طوالنی خشکسالی وارد دوره 
پر بارشللی می شللود با افزایش حجم جمعیت این گونه مواجه می شود و آن به دلیل 

وجود غذا در مناطق مختلف است.
تازرونی گفت: این حجم از بارش ها در دهه 40 و 70 نیز تکرار شده بود که کشور 

ما در همان سال ها نیز شاهد هجوم ملخ ها به مزارع کشاورزی بود.

دومین نمایشگاه نقاشی های تهمینه میالنی چرا تعطیل شد؟

همچنان کپی می کنم پس هستم!


