
نان در برابر جان!

یکی از دالی��ل ازدیاد بیکاران ج��وان در جامعه را 
می توان بکارگیری بازنشستگان در اکثر بخش های 
دولت��ی، خصولتی و خصوصی دانس��ت ک��ه اگر با 
حقوق بازنشستگی کامل که می توانست جوابگوی 
حداقل ه��ای زندگ��ی باش��د مواج��ه بودن��د قطعاً 
در س��نین باالی ش��صت س��ال به انجام کارهایی 
نمی پرداختن��د که مقتضای توان آن ها نیس��ت اما 
این روزها ش��اهدیم ک��ه تعداد ای��ن فرهیختگان 
در جامعه بیش��تر ش��ده اس��ت درحالی که خفاش 
بی��خ گوش آن ها پرواز می کند ت��ا ویروس کرونا را 
تقدیمش��ان نماید. »ش��ین کروتی« که از محققان 
موسس��ه ایمونول��وژی کالیفرنیاس��ت در آخری��ن 
اظهارنظ��ر علمی خود می گوید: »اف��راد باالی 65 
س��ال به احتمال زیاد در پاسخ به سلول های ضعیف 
و به طورکل��ی جوابگ��وی ایمنی پایین ت��ری دارند 
زی��را با افزایش س��ن، می��زان ذخیره س��لول های 
س��اده کاهش می یابد و به بیانی دیگر س��المندان 
س��لول های اولیه را کمتر در اختی��ار دارند تا برای 
جوابگویی به مهاجمان جدید فعال شود«. در اصل 
تمامی محققان این رشته معتقدند پیری و کمبود 
س��لول های اولیه ممکن است از عوامل خطرآفرین 
وعدم موفقیت در ارائه پاسخ ایمنی سازگار نبوده و 
درنتیجه باعث شدت عمل کووید ۱۹ گردد. عالوه 
بر پا گذاش��تن جامعه به س��نین میانسالی و عبور 
به س��وی پیری مس��ائل دیگری هم برای افت توان 
این گروه وجود دارد که براثر مشکالت اقتصادی در 
س��ال های اخیر نتوانسته اند نیازهای غذایی خود را 
برای تأمین ویتامین های الزم تأمین کنند که امروز 
پیش��گیری از هجوم کووی��د ۱۹ و عدم ابتال به آن 
نیازمند زیرساخت های جسمی از نوع ویتامین های 
مختل��ف و بخصوص A، C و D اس��ت که دو نوع 
اول به تغذیه بس��تگی دارد و نوع سوم آن مستلزم 
حم��ام آفت��اب و درنهای��ت اس��تفاده از داروها که 
همگی نیازمند توانایی مالی اس��ت زیرا بزرگساالن 
به ش��غل های اشتغال دارند که اکثراً در محیط های 
بس��ته اس��ت و حقوق آن ها نیز آنقدر کافی نیست 
که بتوان از آن برای تغذیه، بهداشت و درمان بهره 
جست. سنین و ش��رایط بازنشستگی افراد یکی از 
فرصت ه��ای ایده آل برای کارفرمایان می باش��د تا 
فارغ از نگرانی های س��ازمان تأمی��ن اجتماعی و با 
پرداخت های اندک، برداشت کافی را از توان و نیرو 

به چنگ آورند.
 نگاهی به آگهی های اس��تخدامی در ش��رکت های 
مختلف نشان می دهد که برای انجام کارهای سخت 
و طاقت فرس��ا و همچنین پیش پاافت��اده متقاضی 
فرهیختگان هس��تند درحالی که آم��ار بیکاران در 
بین جوانان قابل تأمل اس��ت ام��ا به جز منافعی که 
این اس��تمرار برای پیمان��کاران حرف مختلف دارد 
می ش��ود به معای��ب و خس��ارات آن در جامعه هم 
اشاره نمود که افت قدرت نیروهای بازنشسته توان 
انج��ام کارها را به نحو مطلوب نداش��ته و می تواند 
مخاطراتی را برای خودش��ان و دیگ��ران به همراه 
بی��اورد. هم اکن��ون و با وج��ود پراکندگی ویروس 
کرونا در س��طح کش��ور اما پیمانکاران خدماتی در 
مدیریت ش��هری به صورت گسترده از بازنشستگان 
کم توان اس��تفاده می کنند ک��ه ازجمله می توان به 
رانندگان اتوبوس های شهری در اختیار پیمانکاران 
اش��اره کرد. این زحمت کش��ان فرهیخته علی رغم 
عدم ق��درت کافی ب��رای کنترل وس��یله نقلیه ای 
س��نگین و خطرآفرین که همیشه حامل ده ها نفر 
از آحاد جامعه اس��ت در تالش��ند تا وظیفه خود را 
به نحو احس��ن و اکمل انجام دهند اما فقدان بنیه 
کافی ک��ه حاصل کمبود ویتامین ه��ای موردنیاز و 
بیماری ه��ای زمینه ای متعدد در آن هاس��ت اجازه 
نمی ده��د تا به نحو مطل��وب خدمت نمایند که در 
حقیقت برای به دس��ت آوردن پاره نانی جان برکف 
گذاشته اند. آری امروز انجام کارهای طاقت فرسا که 
خاص نسل های توانمند و جوان است به سالمندان 
نیازمند و آبرودار س��پرده می شود تا نان را در ازای 

جان به دست آورند!

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس:
مجلس انقالبی بازی تخریب گری 

برخی را  نمی خورد
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس 
با بیان اینک��ه دولتمردان با توجه ب��ه اینکه حرفی 
برای گفتن ندارند و مش��غول حاشیه سازی شده اند، 
گف��ت: دولتم��ردان به جای اق��دام و عمل در حوزه 
رفع مشکالت مردم به جنگ روانی و پریشان سازی 
اذه��ان روی آورده اند. ابوالفضل ابوترابی ، وی گفت: 
متأس��فانه دولتمردان با توجه به اینکه حرفی برای 
گفتن ندارند مش��غول حاشیه س��ازی شده اند. وی با 
تاکید بر اینکه اظهارات برخی مس��ئوالن در مس��یر 
تحری��ف واقعیت ها برای دور ک��ردن اذهان مردم از 
بی کفایتی ها بوده است، افزود: دالر ٣٠ هزار تومانی و 
سکه ۱5 میلیون تومانی در کنار فشارهای معیشتی 
سختی که بر مردم وارد شده چنین فرافکنی هایی را 

از سوی دولت رقم زده است.
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روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

اس��تاد محمدرضا شجریان، اس��تاد موسیقی سنتی و ملقب 
به خس��روی آواز ایران، پس از ی��ک دوره طوالنی بیماری، 
روز پنج ش��نبه ۱۷ مهرماه در بیمارستان جم تهران چشم از 
جهان فرو بس��ت ، ضایعه ای که برای بسیاری از اهالی هنر 
و دوستداران وی دردناک بود، اما در این میان باز هم شاهد 
بودیم که سوء استفاده کنندگان و کاسبکاران سیاسی تالش 
کردند تا از این فرصت، برای کس��ب اهداف سیاس��ی خود 
به��ره جویند.  نگاهی به زندگی و کارنامه هنری این اس��تاد 
موس��یقی سنتی که  ملقب به خسروی آواز ایران بود، نشان 
می دهد که وی  یکم مهر ۱٣۱۹ در مش��هد زاده ش��د و از 
کودکی با توجه به استعداد و صدای خوبش تحت تعلیم پدر 
که خود قاری قرآن بود مش��غول به پرورش صدای خویش 
ش��د و تا آنجا که در سال ۱٣٣۱، برای نخستین بار، صدای 
تالوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد، سپس با ورودش 
به دانشس��رای مقدماتی در مشهد در سال ۱٣٣8 و آشنای 
با یک معلم موس��یقی ، وارد عرصه هنر ش��د. در ادامه او در 
عرصه های مختلف هنری نقش آفرینی و مبدل به موسیقی 
دان، آهنگساز، خواننده و خوشنویس صاحب نام در کشورمان 
شد. همکاری با صدا و سیما را آغاز و کنسرت های متعددی 
اج��را و جوای��ز مختلفی را دریافت ک��رد. از جمله اینکه  در 
س��ال ۱٣۷8 موفق به دریافت جایزه پیکاسو و دیپلم افتخار 
از طرف س��ازمان یونسکو در پاریس شد. همچنین در سال 
۲٠٠6 نش��ان موتزارت را از س��ازمان یونسکودریافت  کرد . 
وی همچنین نامزد دریافت جایزه گرمی نیز شد. وی امسال  
در پیامی که به مناس��بت نوروز و آغاز سال نو پخش کرد با 
موهای بسیار کوتاه و چهره ای متفاوت  ظاهر شد و پزشکان 
معالج شجریان خبر از پیشرفت سرطان کلیه دادند و گفتند 
سرطان متاستاتیک کلیه به مغز شجریان حمله کرده است. 
اس��تاد شجریان دوره پرتودرمانی و شیمی درمانی را گذراند 
و این روند در چند نوبت در کش��ور فرانسه صورت گرفت اما 
با تصمیم خانواده اش روزهای پایانی عمرش را در کش��ورش 
زندگی کرد. وی اخیرا به دلیل تنفس ناپایدار افت فشار خون 
و کاهش هوشیاری در بخش مراقبت های ویژه بستری شده 
بود و  پس از یک دوره طوالنی بیماری، روز پنج ش��نبه ۱۷ 

مهرماه در بیمارستان جم تهران چشم از جهان فرو بست.
 واکنش ها 

 همزمان با انتش��ار خبر درگذش��ت مرحوم استاد شجریان 
س��یلی از پیام های تسلیت از س��وی چهره های اجتماعی و 
سیاس��ی و مقام ها و نهادهای رس��می در ایران منتشر شد. 
رئیس جمهوری در پیامی درگذش��ت ش��جریان را تسلیت 
گفت��ه و او را هنرمن��د محجوب��ی خوانده که ی��اد و آثارش 
هرگز فراموش نخواهد ش��د. همچنی��ن ، محمد رضا عارف 
عضو ش��ورای انقالب فرهنگی،  علی الریجانی، رئیس سابق 
مجل��س، محمدجوادظریف، وزیر خارجه، اس��تاندار تهران، 
وزرای فرهن��گ، بهداش��ت، ورزش و چهره های سیاس��ی و 
بس��یاری از مردم کش��ورمان برای قدردان��ی از خدمات این 
هنرمند  هم با انتش��ار عکس های ش��جریان در شبکه های 

اجتماعی به درگذشت او واکنش نشان دادند . 
 ورود کاسبکاران سیاسی 

در ای��ن میان و بدنبال انتش��ار بیماری وی، بارها از س��وی 
دلس��وزان و کارشناسان فرهنگی و رس��انه ها نسبت به سو 

استفاده از این شخصیت هنری هشدار داده شده بود. 
در س��ال 88 و پس از آنکه فتنه انگیزی دش��منان نظام در 
این سال شکل گرفت، این هنرمند تحت القائات بیگانه مانند 
بسیاری از افراد اشتباهاتی را انجام داد که یکی از این موارد 

تند روی در گفتگو با ش��بکه خبری بی بی س��ی بود و وی 
او ای بود. این امر حاش��یه های بسیار زیادی را ایجاد کرد و 
ب��ه کار وی و تعامل فرهنگ��ی او صدمات زیادی زد . اگرچه 
در همان زم��ان به دلیل اهمیت فوق الع��اده هنرمندان در 
کش��ور به نحوی از این سیاس��ت زدگی های ناگهانی چشم 
پوش��ی ش��د، اما از همان زمان نیز عده ای از معاندان و فتنه 
انگیزان تالش کردند تا از اختالف وی باصدا و سیما حداکثر 
بهره ب��رداری را کرده و این چهره هن��ری را قربانی مطامع 

خود کنند. 
آنها تالش کردند تا با نسبت دادن مواضعی ضد مذهب روند 
قربانی ش��دن او را ش��دت بخش��ند و اورا به  یک شخصیت 
پرهیاهوی سیاس��ی مب��دل کنند که ع��ده ای برایش هورا 
می کش��ند و مخالفانش تحملش نمی کنند. آن ها از حقیقت 
خبر داش��تند اما با کتمان آن، زمینه ساز اتفاقاتی شدند که 
قرار بود در آن هویت استاد شجریان قربانی شود در حقیقت 
شجریان برای این گروه چیزی فراتر از یک مستمسک نبود. 
اگرچه این سواس��تفاده سیاسی نتوانست به نتیجه برسد اما 
هنگامی که بیماری وی ش��دت یافت، این روند نیز ش��دت 
گرفت و همین امر موجب هش��دار عده ای از کارشناس��ان 
در این باره ش��د. از جمله س��عید الهی، مدرس دانش��گاه و 
کارشناس فرهنگ و رسانه در آن زمان در گفتگویی با اشاره 
به اینکه  برخی از جریان های به ظاهر مردمی اما سیاس��ی 
در حال سوءاس��تفاده و کاسبی از حیات بحرانی محمدرضا 
شجریان هس��تند، گفت: نوع رفتار آنها به گونه ای است که 
گویی برای درگذش��ت این فرد لحظه  ش��ماری می کنند تا 
بتوانند به ش��انتاژ و بهره کشی سیاس��ی و رسانه ای از فوت 
او بپردازند! وی افزود: افراد باید هوش��یار باش��ند که  در دام 
جریانات خزنده و فرصت طلب نیفتند و مخصوصا در فضای 
مجازی از توجه به این فضاسازی ها پرهیز کنند. باید بدانیم 
برگزاری برخی تجمعات بدون مجوز به همراه حاشیه هایی 
سودجویانه از س��وی برخی از افراد، همواره نیازی است که 
توس��ط برخی از عوامل پش��ت پرده اغتشاش��گر برای بهره 

ب��رداری از آن ب��ه نفع خود وجود دارد. این در حالی اس��ت 
که شأن هنرمند، تجلیل از او پس از مرگ نیست. هنرمندان 
پیشکس��وت باید پی��ش از آن که از دنی��ا بروند مورد توجه 
قرار گیرند و از تجربه آن ها بهره برداری ش��ود.هنگام مرگ 
مرتضی پاشایی نیز پدر وی در مورد چنین رفتارهایی گفت: 
برخی افراد از ابراز احساس��ات مردم س��وء استفاده کرده و 
برخی اجتماعات را به حاش��یه کشانده اند بسیار متاسفیم و 
می  دانیم که طرفداران واقعی پسرم خواستار ایجاد هیچ نوع 

حاشیه ای نیستند.
 تالش برای فتنه انگیزی و مدیریت مطلوب 

خانواده 
با این حال خانواده مرحوم اس��تاد ش��جریان به ویژه پسر او 
هوش��یارانه نسبت به این امر عمل کرده و پس از درگذشت 
وی مانع از بهره برداری سیاس��ی کس��انی ش��دند که برای 

درگذشت وی لحظه شماری می کردند.
همایون شجریان فرزند محمدرضا شجریان که روز پنجشنبه 
ب��ه نمایندگی از خان��واده دربرابر بیمارس��تان جم تهران با 
تجمع کنندگان  سخن گفت، ضمن قدردانی از مردم ایران، 
اع��الم کرد که پیکر پ��درش پس از برگزاری مراس��می در 
بهش��ت زهرا تهران به خراسان منتقل و در آرامگاه فردوسی 
و همجوار با مهدی اخوان ثالث دفن خواهد شد.  اما همایون 
شجریان با مدیریت مطلوب توانست از بهره برداری جریانی 
که در پی س��وء اس��تفاده سیاس��ی بود جلوگیری و مراسم 
مربوط به پ��درش را در کمال حفظ حرم��ت برگزار کند.او  
در واکنش ب��ه یک لیدر که در میان صحبت های او ش��عار 
م��رگ بر دیکتاتور را داد از مردم خواس��ت ب��ه هنر احترام 
بگذارند و موضوع را سیاس��ی نکنند، مردم نیز همراه با او به 
تعداد اندک شعار دهنگان اعتراض کردند.همچنین همایون 
شجریان با تشکر از کسانی که  گفت بسیاری قصد داشته اند 
در مراسم بهش��ت زهرا شرکت کنند، اما به تشخیص ستاد 
مبارزه ب��ا کرونا از حضور همه آنها »ممانعت« ش��ده گفت: 
بر اس��اس »قولی« که به آنها داده ش��ده، شرکت در تشییع 

جنازه پدرش برای عموم آزاد باشد، زیرا شرایط در شهرستان 
بهتر اس��ت. شجریان تأکید کرد خاکسپاری باشکوهی برای 
پدرش در مشهد برگزار خواهد شد، اما برای حفظ سالمتی 
ش��رکت کنندگان در این مراسم دستورالعمل های بهداشتی 
کرونا رعایت می ش��ود. وی افزود: به خاطر ش��رایط کرونا نه 
می توانم از کسی بخواهم که به برای مراسم تشییع بیاید و نه 
می توانم بگویم نیاید. همایون شجریان در واکنش به ادعای 
برخی افراد که قبول خاکس��پاری استاد شجریان در مشهد 
را به دلیل برخی فش��ارها دانس��تند، گفت:»هیچ فشاری در 
این زمینه نیست. اگر به سلیقه شخص من بود می خواستم 
پدر در باغ هش��تگرد خاکسپاری شود، اما وقتی صحبت شد 
که ش��أن ایشان به عنوان یک شخصیت ملی کجاست، من و 
خانواده به گزینه آرامگاه فردوس��ی رس��یدیم و این تصمیم 
خانواده اس��ت. می خواستیم ایش��ان در جایی باشند، که در 

شأن خودشان و مردم ایران باشد.«
 واقعیتی به نام کرونا 

نباید از نظر دور داش��ت ک��ه اگرچه احترام و محبوبیت این 
هنرمند برای همگان الزم است اما درحال حاضر واقعیتی به 
نام شیوع بیماری کرونا در کشور جاری است که نباید برای 
ش��رکت در این مراسم و مراس��م های آتی آن را از نظر دور 
داشت. تجمع برخی از عالقمندان به مرحوم استاد محمدرضا 
ش��جریان در مقابل بیمارس��تان محل بستری این هنرمند، 
کادر درم��ان را ب��ا نگرانی هایی به خاطر بیم از گس��ترش و 
ش��یوع ویروس کرونا مواجه کرد و حاال این نگرانی در مورد 
بقیه مراس��م این هنرمند فقید وج��ود دارد. فارغ از فعالیت 
های سیاس��ی، ذهن تلگرام زده  ه��ا و اینس��تاگرام زده های 
بسیاری نیز به دنبال پیدا کردن سوژه ای برای افزایش تعداد 
بازدیدکنندگان از صفحه خود و عزاداری به معنای مرس��وم 
را دنبال نمی کنند. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد 
ملی مقابله با کرونا به برگزاری مراس��م خاکس��پاری استاد 
ش��جریان واکنش نش��ان داد و در این باره گفت: باید توجه 
ک��رد که در تمامی تجمعات بای��د فاصله فیزیکی به صورت 
جدی توجه قرار گیرد. به هر حال اس��تاد ش��جریان انسان 
بزرگی بود که درگذش��ت و خدا رحمتش کند و همه از این 
بابت ناراحتیم، اما ما دوست نداریم که این  تجمعات منجر به 
افزایش موارد انتقال بیماری شود و یا یکی از عزیزانی که در 
این تجمعات ش��رکت می کند بیمار شود و یا خدای نکرده 
کارش به ای سی یو بکشد. همچنین  مینو محرز عضو کمیته 
علمی ستاد مقابله با کرونا، با بیان اینکه استاد شجریان مورد 
عالقه همه مردم بود، گفت: در عین حال باید بدانیم که در 
شرایط ش��یوع کرونا، برگزاری تجمع به هر دلیلی خطرناک 
اس��ت و نباید اتفاق افتد. مح��رز ادامه داد: مردم باید رعایت 
کنند. همه برای ما عزیز هس��تند. در چنین مراسمی ممکن 

است خودمان و عزیزان مان هم به خطر بیفتیم.
وی تأکی��د کرد: در تجمعی که افراد نزدیک به هم باش��ند 
و ماسک نداشته باش��ند، احتمال انتقال بیماری بسیار زیاد 
اس��ت. ممکن اس��ت برخی مبت��الی بدون عالم��ت بوده و 
بس��یاری از افراد حاضر در یک جمع را مبتال کنند. ودر این 
میان باید گفت که پس��ر ارش��د استاد محمد رضا شجریان، 
بازی سیاست زده ها و آنهایی که قصد داشتند از فوت استاد 
بهره برداری سیاس��ی کنند،  خنثی کرد. همایون شجریان با 
درایت خود توانس��ت اوضاع را مدیریت کند و در کنار مردم، 
نی��روی انتظامی و دیگر عواملی که س��عی کردند تا حرمت 
استاد حفظ شود، توانستند خس��روی آواز ایران را تا آرامگاه 

خود بدرقه کنند.

سردار تنگسیری: 

قدرت رزمی نیروی دریایی سپاه حاصل اتکا 
به روحیه خودباروی است

فرمان��ده نیروی دریایی س��پاه عنوان کرد: اقتدار و قدرت رزم��ی باالیی که اکنون در نیروی 
دریایی س��پاه بوجود آمده، برگرفت��ه از توان داخلی و اتکای به روحی��ه خودباوری فرزندان 
همین س��رزمین است. سردار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در گفتگویی به 
مناس��بت روز نیروی دریایی سپاه با بیان بخش هایی از رشادت های شهید مهدوی در دوران 
جنگ تحمیلی و در هم شکستن هیمنه استکبار جهانی در منطقه خلیج فارس که به منظور 
روحیه دادن به دش��من بعثی وارد نبرد مس��تقیم با ملت ایران شده بودند، خاطرنشان کرد: 
آمریکایی ها بدنبال اس��کورت ناوگان تجاری کش��ورهای منطقه و در عین حال ضربه زدن به 
ناوگان تجاری و نفتی کشور ما در آبهای خلیج فارس بودند اما شهید مهدوی و شهدای تحت 

امر حماسه ای جاوید آفریدند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه ادامه داد: آمریکایی های سیلی سختی از شهید مهدوی و یارانش 
خوردن��د و بدنب��ال موقعیتی بودند که ای��ن ضربه عمیق را جبران کنن��د و لذا با بکارگیری 
انبوهی از تجهیزات بالگردی با حمله به کاروان ٣ ش��ناوره این شهید بزرگوار، او را به اسارت 
گرفتند. سردار تنگسیری اضافه کرد: در همان صحنه نبرد مستقیم آمریکایی ها با این شهید 
بزرگوار نیز صدمات اساسی از جمله انهدام یک بالگرد تهاجمی آنها توسط این شهدا صورت 
می گیرد. وی گفت: رش��ادت ش��هید مهدوی و دیگر شهدا از جمله سردار شهید غالمحسین 
توسلی، سردار شهید بیژن گرد، سردار شهید نصراهلل شفیعی، سردار شهید آبساالنی، سردار 
ش��هید محمدیها و سردار ش��هید مجید مبارکی که در مواجهه مستقیم با دشمن تروریست 
آمریکایی  جلوه مس��لمی از روحیه عزت من��دی ملت ایران و مجاهدت بی پایان فرزندان ملت 
ایران در نیروی دریایی سپاه است. در ادامه سردار تنگسیری به دستاوردهای نیروی دریایی 
س��پاه در حوزه تلفی��ق توانمندی های دریایی و هوایی بخصوص در بخش پهپادی اش��اره و 
گفت: همان روحیه سلحشوری و ایمان موجود در شهید مهدوی اکنون نیز در وجود فرزندان 

ملت ایران در نیروی دریایی سپاه نیز جاری و ساری است.
وی عنوان کرد: اقتدار و قدرت رزمی باالیی که اکنون در نیروی دریایی س��پاه بوجود آمده، 

برگرفته از توان داخلی و اتکای به روحیه خودباوری فرزندان همین سرزمین است.
فرمانده نیروی دریایی س��پاه با یادآوری شکست دوباره هیمنه پوشالی آمریکایی ها در خلیج 
فارس در ماجرای اسارت شناور متجاوز آمریکایی ، تأکید کرد: نیروی دریایی سپاه دوشادوش 
با ارتش و دس��ت در دس��ت هم با هماهنگی و با همکاری همدیگر در خلیج فارس و دریای 
عمان و فراتر از مرزهای آبی و خاکی کشورمان در مقابل شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و 

همه دشمنان انقالب اسالمی ایستادگی خواهند کرد.  تسنیم

امام حسین )ع(: برای مؤمن شایسته نیست که ببیند کسی خدا را 
معصیت می کند و از آن جلوگیری و نهی نکند.

یادداشت

خبر

نگاهی به درگذشت استاد شجریان و رفتارهای تکراری فتنه جویان 

درایت همایون

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک ۱6  تلفن: 6-88٠۱٣8۷٠  نمابر: 88٠٠۷5۷5  

 کدپستي: ۱4٣86٣48۷۱  شاپا: ٣۹4۷ - ۲٠٠8 

 سازمان آگهي ها: 88٠٠6688 
 چاپ: کارگر 668۱۷٣۱6 

تجدید مناقصه عمومى 
یک مرحله اى با ارزیابى کیفى 

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران (سهامى خاص)

ول
ت ا
نوب

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران 
(سهامى خاص) 

شرکت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران در نظر دارد مناقصات به شرح جدول 
برگزارى  مراحل  کلیه   . نماید  برگزار  (ستاد)   دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  ذیل 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99،07،21 مى باشد.

 99،07،24 الى    99،07،21 مورخ    10:00 ساعت   : سایت  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانى  مهلت 
ساعت 19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،08،06
استان  جنوبغربى  آبفاى  (در   99،08،07 تاریخ  صبح   9 ساعت  از   : پاکات   کلیه   بازگشایى  زمان 

تهران ) مى باشد. 
و  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرك واوان ، بلوار امام خمینى (ره) روبروى 
نیروى انتظامى حوزه ستادى آبفاى جنوبغربى استان تهران - دبیرخانه به کد پستى: 3317869371 

تلفن:02156172595 داخلى 136و 143
در این مناقصه تولید کنندگان کاالى موضوع مناقصه ودر اولویت بعدى نماینده رسمى (انحصارى) 

تولید کنندگان و کلیه تامین کنندگان مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود . 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768

http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات
swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران

www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

موضوع مناقصهردیف
مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه(ریال)

شماره فراخوانشماره آگهى

1
خرید ، بارگیرى و حمل لوازم 
و اتصاالت انشعاب آب  

337،998،00099/212099050139000070

2
حمل  و  بارگیرى   ، خرید 
الکتروپمپهاى شناور  

408،498،21099/182099050139000071
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بخارایى،کوى  شهید  خیابان  در  واقع  زمین  قطعه  واگذارى  مزایده:  موضوع 
شجاعت یکم،کوى سنگ پلوى (قطعه شماره 1) مطابق شرح مندرج در اسناد 

و مدارك و شرایط مزایده.
ریال)  میلیون  ده  و  (یکصد   110،000،000 مبلغ  مزایده:  در  شرکت  سپرده  مبلغ 
نقدى در وجه  یا سپرده  اعتبار حداقل سه ماهه  با  بانکى  به صورت ضمانتنامه 

شهردارى کاشان .
رسیدگى،  و  پیمان  اداره  از   99/07/28 تاریخ  تا  حداکثر  اسناد  دریافت  مهلت 
مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتا تاریخ 99/07/30 و بازگشایى پاکتها درمورخ 

99/08/03 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
مقرر  مهلت  در  معامله  انجام  به  حاضر   ، مزایده  سوم  تا  اول  برندگان  هرگاه   -
نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهردارى به ترتیب ضبط خواهد 

گردید.
-کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد و شهردارى در رد 

یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن : 55440055-8 (031)                                                                                           

شهردارى کاشان

آگهى مزایده عمومى شماره  99/74
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روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

@siasatrooz


