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گـــزارش

شــهردار تهران از در دستوركار قرار گرفتن ساخت يك 
مجموعــه ای 3 هزار تخت خوابی برای آســيب ديدگان 

اجتماعی در شرق تهران خبر داد.
عليرضا زاكانی شــهردار تهران در حاشــيه آيين افتتاح 
6 مركــز گروه خــاص و منع پذيرش آســيب ديدگان 
اجتماعــی در جمع خبرنــگاران، بيان كــرد: مديريت 
شــهری، خدمت را از محروم ترين افراد شهر آغاز كرده 
اســت. مجموعه های مختلف درخصوص خدمت رسانی 
افزايش ظرفيت داده اند تا در شهر تهران و سپس استان 

تهران ظرفيت ويژه ای ايجاد شود.
شهردار تهران با بيان اينکه درحال حاضر 2 هزار تخت به 
مجموعه هزار تختی اضافه شده است كه درمجموع برابر 
با 3 هزار تخت می شــود، افزود: همچنين اقدام ديگری 
در دســتوركار قرار گرفته تا در شرق تهران مجموعه ای 
3 هزار تخت خوابی مهيا شــود. اين اقدامات گوشه ای از 
خدماتی  است كه 14 دستگاه درحال انجام آن هستند.

زاكانی ادامه داد: اين 14 دستگاه )استانداری، فرمانداری، 
بهزيستی، كميته امداد امام خمينی )ره(، دانشگاه علوم 
پزشکی، ســپاه، بســيج، نيروی انتظامی، ستاد مبارزه 

با مــواد مخدر، دســتگاه قضايــی، ســازمان زندان ها، 
دادگســتری، دادســتانی، اداره ثبت و ...( در راســتای 
خدمت به اين جمع نيازمند هستند تا از طريق بازسازی 
روحی و شخصيتی افراد آسيب ديده و همچنين كمك 
به خانواده هايشــان بتوانند آن هــا را با مهارت آموزی و 

ايجاد زمينه اشتغال به جامعه بازگردانند.
وی بــا تأكيد براينکه درحال حاضر گام بســيار بلندی 
توسط اين 14 دستگاه برداشته شده است، گفت: هفت 
ماه از تشکيل قرارگاه اجتماعی می گذرد و اميدوارم كه 
در شــش ماه دوم عمر قرارگاه، اين پرونده بســته شود 
و با مشاركت شــهروندان زمينه رشد و تعالی اين افراد 

فراهم شود.
زاكانی در بخش پايانی ســخنان خود، اشــاره كرد: اين 
قرارگاه همزمــان روی موضوعات ديگری نظير كودكان 
كار و خيابــان، متکديــان و خانواده هايشــان درحــال 
فعاليت اســت تا هر دســتگاه متصــدی اصلی، موضوع 
خود را سرانجام برســاند. تمامی اين اقدامات مشاركتی 
 هســتند تا با تغيير چهره شــهر، رضايــت مندی مردم 

حاصل شود.

راه اندازی مجموعه ۳ هزار تخت خوابی برای آسیب دیدگان اجتماعی 
بعــد از گذشــت 4 ماه هنــوز تکليــف افزايش حقوق 
بازنشستگان ســاير ســطوح تامين اجتماعی مشخص 
نشــده و اين افرد همچنان در بالتکليفی و ســرگردانی 

به سر می برند.
علی دهقــان كيا رئيس كانــون بازنشســتگان تأمين 
اجتماعی اســتان تهران در گفتگو بــا مهر در خصوص 
آخريــن اقدامات انجام شــده بــرای افزايــش حقوق 
بازنشســتگان ســاير ســطوح گفت: پس از غير قانونی 
دانستن مصوبه دولت از سوی كميسيون تطبيق قوانين 
مجلس و رئيس مجلس، همچنان منتظر هستيم تا دولت 
نسبت به اجرای افزايش 38 درصدی حقوق بازنشستگان 
ساير سطوح به عالوه 515 هزار تومان اقدام كند.دهقان 
كيا گفت: از نمايندگان مجلس درخواست می كنيم برای 
اينکه بازنشستگان در آينده نيز كنار آنها باشند آنها نيز 
همراهی های الزم را با اين قشر زحمتکش داشته باشند. 
اگر امروز آنها پشــت بازنشستگان را خالی كنند به طور 

حتم فردا دچار مشکل خواهند شد.
رئيس كانــون بازنشســتگان تأمين اجتماعی اســتان 
تهران با اشــاره به اينکه چهار ماه است كه بازنشستگان 

بالتکليف هستند گفت: طی اين مدت نگرانی و اضطراب 
در آنها زياد شــده و بهتر اســت هر چه سريع تر تکليف 

افزايش حقوق ساير سطوح مشخص شود.
وی بــا تاكيد بــر اينکه مصوبه شــورای عالــی كار به 
طــور دقيق بايد اجرا شــود گفت: مــاده 96 قانون كار 
نيز مبنی بر افزايش حقوق بازنشســتگان متناســب با 
تورم و دســتمزد نيز بايد برای بازنشســتگان ســازمان 
 تأميــن اجتماعــی اجرايی شــود و تاكنــون اين روند 

برقرار بوده است.
دهقــان كيا گفت: در حال حاضر 620 هزار بازنشســته 
فقط در تهران منتظر اجرايی شــدن اين مصوبه هستند 
و هر روز تماس ها و مراجعات زيادی از ســوی اين افراد 
به كانون بازنشستگان انجام می شود و ما بايد پاسخگوی 

آنها باشيم.
وی گفت: ســازمان تأمين اجتماعی اعالم آمادگی كرده 
اگر مصوبه افزايش حقوق ســاير ســطوح همانطور كه 
شــورای عالی كار تصويب كرده اجرايی شــود مشکلی 
در تأمين اعتبار افزايش حقوق ها ندارد و آمادگی كامل 

برای اجرای آن وجود دارد.

سرگردانی ۴ ماهه بازنشستگان تامین اجتماعی

 عزم حاکمیت 
برای صیانت از جمعیت ایران

قانــون جوانی جمعيت و حمايت از خانواده در ســال 
جاری و پس از تصويب مجلس شــورای اســالمی و 
تاييد شــورای نگهبان، مراحل اجرايی شــدن خود را 
طی می كنــد و برای اولين بار در سيســتم اداری و 
دولتی ايران، قوانينــی برای حمايت همه جانبه تر از 
جنين و كودكان به تصويب رســيده تا شايد بستری 

برای افزايش جمعيت ايران فراهم آيد. 
با وجود آنکه گفتمان های زيســت محيطی به دنبال 
آن هســتند تا با تزريق ترس و آينده ناروشن از كره 
زمين و منابع غذايی، دولت ها را نسبت به طرح های 
كنترل جمعيت ترغيــب كنند، اما اين خطر به بهای 
پيری جمعيت در كشــورهايی همراه شده كه چنين 
نســخه هايی را عملی كردند. ايــران يکی از قربانيان 
اصلی اجرای طرح های كنترل جمعيت سازمان ملل 
و سازمان بهداشــت جهانی است. دولت سازندگی در 
دهه هفتاد شمسی به روش های مختلف سعی كرد تا 
جلوی افزايش نرخ رشد جمعيت ايران را بگيرد و يکی 
از مولدترين كشورهای جهان در دهه پنجاه و شصت 
شمســی، در دهه هفتاد، هشــتاد و نود به تله پيری 
جمعيت و جايگزينی جمعيت افتاد. نرخ رشد جمعيت 
در ايران به زير دو درصد و نزديك يك رسيده و زنگ 

هشدار از ده سال قبل به صدا درآمد. 
زنگ خطری كه دير شــنيده شد و تا حدی اين خطر 
بزرگ اســت كه رهبر معظم انقالب اسالمی در يکی 
بيانات شــان، اجرای طرح كنترل جمعيت را اشتباه 
بزرگ در جمهوری اسالمی ناميدند. برای جبران اين 
زيان می بايست سياست های تشويقی و فوری لحاظ 
می شــد. امری كه تا به امروز نيز دير شــده و پنجره 
جمعيتی ايران در حال بسته شدن است. طرح جوانی 
جمعيت و حمايت از خانواده از جمله اين طرح هاست 
كه به نظر بايــد به صورت همه جانبه تری اين روش 
ها ادامه پيدا كند و خانواده ها نســبت به فرزندآوری، 

گزينه های تشويقی بسيار بيشتری دريافت كنند. 
اما در كنار طرح های تشويقی اقتصادی ما با معضالت 
عديده ای در زمينه سقط جنين و مراقبت های بارداری 
روبه رو بوديم. غربالگری اجباری يکی از اين موضوعات 
بود كه در طرح جديد، قيد اجباری برداشته شده است. 
در غربالگری اجباری، جنين های ســالم بســياری به 
دليل تشخيص اشــتباه سندروم دان، سقط می شدند. 
براســاس برخی از گزارش ها به داليل مختلفی روزانه 
بين 1000تا 1500 جنين در ايران سقط می شوند كه 
آمار وحشتنناكی به شمار می آيد. اين يعنی آنکه والدين 
تمايل به فرزندآوری دارند ولی به خاطر تشخيص اشتباه 
از داشــتن فرزند محروم می شوند. سقط های قانونی و 
غيرقانونی ضربه سنگينی به افزايش جمعيت در ايران 
زده است. حذف غربالگری اجباری اين نويد را می دهد 
كه به دنبال تشــخيص های اشــتباه يا نگران كننده، 

جنين های سالم كمتر قربانی سقط شوند. 
از ديگر موارد طرح جوانی جمعيت، جلوگيری از بستن 
لوله های رحمی است كه براساس دستورالعمل جديد 
وزارت بهداشــت، مراكز درمانی و بيمارستان ها ديگر 
مجاز به انجام چنين عمل های جراحی نيســتند و هر 
گونــه تخلفی با عواقب شــديد قضايی روبه رو خواهد 
شد. درآمدهای كالن مالی در زمينه غربالگری، سقط 
جنين و عمل های نابارور سازی يکی از موانع اصلی در 
تصويب چنين طرح هايی بود ولی خطر بزرگتر كاهش 
و پيــری جمعيت در ايران، مقاومت ها را شکســت تا 
روزنه اميــدی در دل قوانين و طــرح های جمعيتی 
شروع به روشنايی كند.  صيانت از جمعيت ايران يك 
رابطه دو طرفه ميان حاكميت و مردم است. حاكميت 
به عنــوان نهاد تضمين كننده حاكميت ارضی و بقای 
كشور، می بايست نســبت به حقظ و افزايش جمعيت 
ايــران در نقش مقتدر، حامــی و تعيين كننده ظاهر 
شود و مردم نيز می بايست عالوه بر آگاهی از خطرات 
كاهش جمعيت برای آينــده ايران، اجرای طرح های 
حمايتــی را با آغوش باز بپذيرند. جمعيت همچنان به 
عنوان يکی از مولفه های اصلی قدرت و اقتدار كشورها 
عمل می كنــد و هرگز نبايد به واســطه نظريه های 
بدبينانه درباره آينده كره زمين، اين مولفه را از دست 
داد، چرا كه از دســت رفتن يکــی از پايه های اصلی 
قدرت، بقاء يك ملت و كشور را با خطر روبه رو خواهد 

ساخت و اين امر ورای دولت ها و حکومت هاست.

یادداشت
بی توجهی مردم از ســويی و اطالع رســانی ناقص بدون 
هشــدارهای الزم و حضوری به مردم در مکان های ســيل 
خيــز عمــده دليل جان باختن هموطنان اســت. ســيل 
اســتهبان تاكنون 20 كشته داشته اســت و چند تن هم 

مفقود هستند.احتمال افزايش جانباختگان می رود.
باران نمی بارد، خشکســالی گريبانگير است، زمانی هم كه 

می بارد سيل تلفات جانی می گيرد.
روشــن اســت كه برای مهار ســيل آب ها آنگونه كه بايد 
انديشه نشده اســت كه اگر شده بود سيل  كمترين تلفات 
را داشــت و فرصتی می شد برای جمع آوری آب  برای رفع 
خشکســالی، اما هم اكنون ســيلی كه در استهبان استان 
فارس آمده چه حجم از اين آب مهار و ذخيره سازی شده 
است؟ آبی كه روز گذشته در آن منطقه، سيل راه انداخت 

هدر رفت و فقط داغ بر دل بازماندگان گذاشت.
رئيس سازمان امدادونجات جمعيت هالل احمر با اشاره به 
امدادرسانی در حادثه ســيل  و آبگرفتگی در استان فارس 
گفت: بر اثر اين حادثه تاكنون 20 نفر جان خود را از دست 
داده و 3 نفر هم مفقود شــده اند. مهــدی ولی پور، رئيس 
سازمان امدادونجات جمعيت هالل احمر گفت: بر اثر سيل 
در شهرستان های اســتهبان و نيريز، از پهنابه نيريز تا سد 

استهبان )حدود 40 كيلومتر(، 89 نفر دچار حادثه شدند. 
وی با بيان اينکه وقوع سيل، بيشترين خسارت و آسيب را 
در منطقه تفريحی امامزاده سلطان شهباز استهبان برجای 
گذاشــته اســت، افزود: امدادگران هالل احمر با حضور در 

منطقــه حادثه ديده، 74 نفر را از محاصره ســيالب نجات 
دادند اما متأسفانه 20 نفر بر اثر اين حادثه جان خود را از 
دســت داده و 8 نفر نيز مفقود شده اند. روستاهای امام زاده 
سلطان شهباز، باغ شاد، دهويه، بخنو، درب قعله، انجيرك 

عليا و ســفال، آب بند، بردنو و مهدی آباد از روز گذشــته 
متأثر از سيل و آبگرفتگی در استان فارس بودند.

ابرازهمدردیوزيركشور
باخانوادههایمصيبتديدهدرسيالباستهبان

وزير كشــور در پيامی بــا خانواده هــای مصيبت ديده در 
سيالب اخير استهبان استان فارس ابراز همدردی كرد.

وحيدی كه از وقوع ســيل بزرگ در استهبان استان فارس 
در تماس با محمد هادی ايمانيه اســتاندار فارس خواستار 
رسيدگی فوری و بسيج امکانات برای نجات مصدومان شده 
بود، مراتب تســليت خود را به خانواده های مصيبت ديده 
در اين ســيالب، ابراز كرد. وزير كشــور از استاندار فارس 
خواست با بســيج ظرفيت های الزم، به روند امداد رسانی، 

شناسايی و يافتن مفقودان سرعت بخشند.
به گفته يوســف كارگر فرماندار استبهان، حدود ساعت 5 
بعدازظهر روز گذشــته بارندگی شــديد در منطقه رودبال 
ايج در بخش مركزی اســتهبان منجر به وقوع سيل شد  و 
تعدادی از افراد بومی يا گردشگران كه برای تفريح به كنار 
رودخانه رفته بودند و در بستر رودخانه حضور داشتند، به 

دليل باال آمدن آب رودخانه گرفتار سيالب  شدند.

))  آگهي فراخوان مناقصه عمومي    1401/21  ((
)) يك مرحله اي -  نوبت اول  ((

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان 

ت دوم
نوب

1- مناقصه گزار : شرکت گاز استان خوزستان به شناسه ملی 10101889201  و کد افتصادی 411321678477 
به نشانی :  خوزستان -  اهواز - ميدان شهيد بندر-ابتداي بزرگراه اهواز سربندر   تلفن : 06134440071

2- موضوع مناقصه : خدمات امدادگازبانی به روستاهای شهرستان های شوش،باوی،دشت آزادگان،شادگان و هويزه  از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به شماره فراخوان2001093377000090
3-  نوع تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار : اصل فيش واریزی وجه نقد به شماره حساب شبا  IR 230100004001123304022404  و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان 
خوزستان قابل واریز در کليه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز یا ضمانت نامه بانکی بنام مناقصه گزار و یا اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت باز خرید قبل از سر رسيد ) موضوع قانون نحوه 

انتشار اوراق مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف الک و مهر شده به مناقصه گزار تسليم گردد.   
4-  برآورد پيش بينی شده :   40،950،961،695   ریال می باشد.  

5-  تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابي کيفي مناقصه گران :  حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم     
6- نام و نشاني مدیر طرح  :   اهواز  -  مدیریت بهره برداری- ساختمان 7 طبقه      

7- تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسي مدارک و اسناد ارزیابي کيفي تکميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزیابي، اسناد مناقصه بين شرکتهاي واجد شرایط توزیع خواهد شد. 
8- داشتن تجهيزات و امکانات و تخصص الزم و توانایي انجام کار مطابق استانداردهاي رایج شرکت ملي گاز ایران.

9-  داشتن گواهي تعيين صالحيت مرتبط با موضوع مناقصه حسب مورد و مجوز اداره کار و امور اجتماعي و نامه آخرین تغييرات آن شرکت بهمراه اعالم آمادگي وذکر شناسه ملي حقوقي وارائه کد پستي و تلفن تماس الزامي است .
10- داشتن گواهي ایمني پيمانکاران از اداره کار و امور اجتماعي الزامي است . 

11- ارائه مدارک و فرم هاي استعالم ارزیابي تکميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
12- در ارزیابی کيفی اولویت دعوت با پيمانکاران بومی می باشد.

13- خرید اسناد: متقاضيان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ریال غيرقابل استرداد به شماره حساب شبا IR 230100004001123304022404 و شناسه واریز 351123357292690840000000002007 بنام خزانه 
بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستان قابل واریز در کليه شعب بانک ملی ایران و سایر بانک های مجاز از طریق سامانه ستاد درزمان مهلت اسناد به آدرس اینترنی WWW.setadiran.ir   مراجعه و اسناد مناقصه دریافت نمایند.

14- مناقصه گزار مختاراست برای مرتبه اول با حداقل دو پاکت پيشنهادی و برای مرتبه دوم حداقل یک پاکت پيشنهادی در)سامانه ستاد( ، نسبت به گشایش پاکات مناقصه و اعالم برنده اقدام نماید،لطفا اسناد پاکت )ب( را در 
قالب یک فایل pdf  ارسال کنند. 

15- فيش  /  رسيد پرداخت مبلغ 500،000 ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پيشنهاد ) ردیف 3-5 آگهی( به همراه پاکت الف به دبيرخانه کميسيون مناقصات شرکت تحویل گردد.
16- مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس  WWW.setadiran.ir   انجام  خواهد شد و الزم است در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونيکی  را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
17- سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41934-021       دفتر ثبت نام 88969737- 85193768 -021
تاریخ چاپ نوبت اول :1401/۵/1 تاریخ چاپ نوبت دوم :1401/۵/2          شناسه اگهی :1۳۵0۷۹۵    

آگهي مزايده عمومي شماره 9 / 1 /401  

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین« 

ت دوم
نوب

شرکت آب و فاضالب استان قزوين در نظر دارد لوله های جدار چاه های متروکه تامین آب شرب به  متراژ  حدود ی 6500 متر در قطرهای 12 
و 14 اينچ را با میانگین وزن هر متر 45 کیلوگرم که در مجموع حدود 250 تن تخمین زده می شود را با حداقل قیمت پايه هر کیلوگرم لوله خارج شده از 
چاه،  به مبلغ 55.000 ريال به فروش رساند، لذا با عنایت به اینکه تامین جرثقیل، تجهیزات، هزینه های کارگری، برشکاری و سایر هزینه های مرتبط با خارج 
کردن لوله ها ی جدارچاهی از چاه های متروکه، بارگیری،حمل، جابجایی، تخلیه و باسکول لوله ها نیز بر عهده برنده مزایده می باشد، لذا از کلیه اشخاص حقیقي 
و حقوقي که تمایل به شرکت در مزایده مذکور با شرایط صدراالشاره را دارند دعوت مي گردد، بمنظور کسب اطالعات بیشتر و خرید اسناد مزایده در ساعات 
اداری روزهای غیر تعطیل از مورخه  1401/05/01 لغایت 1401/05/08 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 800.000 ریال به حساب شماره 0107084530009  با 
شماره شبای IR820170000000107084530009 بانک ملی شعبه قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان قزوین به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند 
و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا ساعت 9 مورخه 05/19 /1401 به واحد دبیرخانه این شرکت واقع در قزوین- چهار راه ولیعصر»عج«- ابتداي بلوار آیت ا... 
خامنه اي- کوچه گلستان پنجم-شماره 4 ارائه نمایند. ضمنًا زمان بازگشایی پیشنهادات از ساعت 11 مورخه 19 / 05 /1401 در محل سالن جلسات ساختمان 
ستاد ولیعصر می باشد. شایان ذکر است به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مزایده واصل شود مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.                                                                                              
ساير موارد :

1- در مقابل فروش موضوع مزایده، وجه آن نقداً دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و هزینه های انتشار آگهی و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار 
)برنده/ برندگان مزایده( می باشد.

2ـ نوع تضمین شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد: 
الف( رسید بانکي واریز وجه مزبور به حساب شماره 0107084530009  و به شماره شباي  IR820170000000107084530009 بانک ملی شعبه قزوین بنام شرکت 

آب و فاضالب استان قزوین
ب( چک تضمین شده بانکي به نفع دستگاه مزایده گزار.

ج( ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مزایده گزار.
3ـ مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد .

4ـ نشانی مزایده گزار : قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتداي بلوار آیت ا... خامنه اي، کوچه گلستان پنجم، شماره 4 . 
5ـ محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات: نشانی مزایده گزار.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/05/01     تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/02

شناسه آگهی 1353137    

آب به سختی به دست می آيد به راحتی از دست ندهیم! آگهي مناقصه شماره814/04/1404

روابط عمومي منطقه خراسان رضوي

ت اول
نوب

مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي
موضوع مناقصه :  برگزاری مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی تاسیسات نفت شماره 2 ) شهید بیخوش ( سوختگیری هواپیمایی و تأسیسات گاز مایع سنگ بست

تاریخ،مهلت ونشاني محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابي: دارندگان گواهینامه صالحیت ایمني معتبر و صالحیت رتبه بندي معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کد تایید شده در زمینه ی )حمل و نقل (  ، صادره از 
اداره کل تعاون , کار و رفاه اجتماعی مي توانند جهت دریافت فرم استعالم ارزیابي و فرم توانمندي بهداشتي ، ایمني و زیست محیطي از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهي )1401/05/02(  به آدرس :  درگاه سامانه تدارکات 

الكترونیكي دولت )ستاد ( www.setadiran.ir مراجعه نمایند . 
الزم بذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مي بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاء الكترونیكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . ضمنا » جهت کسب اطالعات بیشتر 

با سامانه ستاد براي انجام مراحل عضویت با شماره 41934 - 021 تماس حاصل فرمایند . 
نوع مناقصه : عمومي یك مرحله اي 

مبلغ برآورد مناقصه : 60/001/057/375 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :3/000/052/869 ریال .

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : شامل ضمانت نامه بانكي و سایر موارد مطابق مفاد ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتي مصوب 1394/09/22 که مدت اعتبار آن سه ماهه  واین مدت حداکثر براي یك 
نوبت برابر مدت پیش بیني شده قابل تمدید مي باشد . 

مدت اجراي کار : یك سال شمسی 
 مهلت دریافت اسناد مناقصه: مناقصه گران صرفا« بایستي به سامانه تدارکات الكترونیكي دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام نمایند .) در صورت دریافت اسناد و مدارك مناقصه از سایر منابع ، امكان شرکت 

در مناقصه و بارگذاري پاکتها میسر نمي باشد (. 
 امكان دریافت ) دانلود ( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ اولین نوبت آگهي ) 1401/05/02 ( لغایت روزچهارشنبه مورخ 1401/05/05 ساعت 8 صبح

مهلت تحویل پیشنهاد ها از طریق سامانه تاد :  پیشنهادها ) اسناد مناقصه و کلیه مدارك شامل پاکت الف و ب و ج  ( مي بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه )1401/05/05(، لغایت پایان وقت اداری روزشنبه  
مورخ 1401/05/15  ساعت 14  از طریق سامانه تدارکات الكترونیكي دولت توسط مناقصه گر بارگذاري گردد . 

ضمنا عالوه بر بارگذاري پاکت الف و ب و ج در سایت مذکور تا مهلت تعیین گردیده ) ساعت 14 روزشنبه مورخ 1401/05/15 ( فقط پاکت الف ) تضمین ( بصورت فیزیكی نیزتحویل دبیرخانه کمیسیون تا مهلت تعیین 
شده گردد .

جلسه توضیح و تشریح اسناد : ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 1401/05/09 در محل سالن جلسات منطقه , طبقه دوم برگزار می گردد.
زمان و مكان بازگشایي پاکات : ساعت  8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/18، شرکت ملي پخش فرآوردهاي نفتي منطقه خراسان رضوي  طبقه دوم، ) سالن جلسات منطقه ( 

مدت اعتبار پیشنهادها : بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است 
محل اجراي کار : مشهد مقدس و حومه

www.setadiran.ir :آدرس سایت
شرايط عمومي متقاضي :

1 - ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمني معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي . 
2 -  ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندي معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کد تایید شده در زمینه ی )حمل و نقل (  ،  صادره از کل تعاون , کار و رفاه اجتماعی           

3- ارائه تصویر آگهي ثبتي )تاسیس شرکت (. 
4- ارائه تصویر آگهي ثبتي آخرین تغییرات شرکت.

5 - ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز . 
6 - تمامي مستندات اعالم شده در بندهاي  )1 الي 4 ( مي بایست بصورت برابر با اصل  ) محضري ( باشد .

7 - قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد . 
8 - حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور 3 مناقصه گر الزامی مي باشد .

9- درج امضای الكترونیكی اسناد به هنگام بارگذاری اسناد مناقصه از سوی مناقصه گر الزامی می باشد.
9- به هنگام دانلود اسناد شرط عدم فسخ قرارداد در سنوات گذشته با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی الزامی می باشد.

 دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهاي ذکر شده در فرم هاي تحویلي و مدارك دریافت شده  نسبت به ارزیابي کیفی مناقصه گران به طور همزمان در جلسه ی بازگشایی پاکات بر اساس سامانه ی ستاد اقدامات 
مقتضي بعمل مي آورد.

شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد : 2001091781000003
آگهي نوبت اول :  یك شنبه 1401/05/02 - آگهي نوبت دوم : سه شنبه 1401/05/04       شناسه آگهی 1354158

گزارش
برای سالروز شهادت »حمید باکری«

شــهید حمید باکری در درگیری های کردســتان 
به ویــژه آزاد کردن ســنندج و مهاباد نقش مؤثری 
ایفا کرد. باکری در ســال ۱۳۵۹ مدتی مســئول 
اداره بازرســی شــهرداری ارومیه بود، اما پذیرش 
مســئولیت های ســنگینی همچــون آزادســازی 
و  ارومیــه  شــهرداری  ســاماندهی  کردســتان، 
محرومیت زدایی از روســتاهای استان او را از عمل 
به تکلیف دینی و ملی خود بازنداشــت و در سال 
۱۳۶۰ به آبادان رفت و با اســتقرار در خط دفاعی 

ذوالفقاریه به مبارزه با دشمن پرداخت.
حمید باکری ســال ۱۳۳۴ در آذربایجان غربی به 
دنیا آمد. او تحصیالت متوســطه را در دبیرســتان 
فردوسی ارومیه به پایان رساند و بعد از اخذ دیپلم، 
با وجود قبولی در کنکور، به ســربازی رفت. دوران 
ســربازی را نیز در یکی از پاســگاه های ژاندارمری 
اطــراف ارومیه گذراند و بعد از پایان خدمت حدود 
یک ســال در تبریز ساکن شد و به مطالعه و تزکیه 

نفس و خودسازی پرداخت.
سپس برای ادامه تحصیالت عازم آلمان شد، اما با 
تبعید امام خمینی به نوفل لوشاتو، به پاریس رفت. 
آن جا مأموریت یافت به ســوریه و لبنان برود تا با 
شــرکت در دوره های آموزش نظامی، مهارت های 
جنــگ شــهری، جنــگ چریکــی، روش هــای 
سازمان دهی نیرو و شیوه ساختن بمب های دستی 
را فرا بگیرد. مأموریت بعدی او تهیه اسلحه و انتقال 
آن ها به کشور بود. انتقال سالح ها تا مرز ترکیه به 
عهده حمیــد و از مرز تا تبریز بــه عهده برادرش 
مهدی باکری بود. پس از بازگشت امام خمینی به 
ایران و هم زمان با پیروزی انقالب، حمید باکری نیز 
به ایران برگشت و با تشکیل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در ســال ۱۳۵۸، به عضویت سپاه ارومیه 
درآمد و عضو شورای مرکزی آن جا شد. او هم زمان 
بــا فعالیت در ســپاه ارومیه، در قالــب گروه های 
جهادی به روستاهای استان می رفت و در بازسازی 

و محرومیت زدایی از آن ها تالش فراوانی می کرد.
در درگیری هــای کردســتان به ویــژه آزاد کردن 
سنندج و مهاباد نیز نقش مؤثری ایفا کرد. باکری در 
سال ۱۳۵۹ مدتی مسئول اداره بازرسی شهرداری 
ارومیه بود، اما پذیرش مســئولیت های ســنگینی 
همچون آزادسازی کردستان، ساماندهی شهرداری 
ارومیه و محرومیت زدایی از روســتاهای استان او 
را از عمل به تکلیف دینی و ملی خود بازنداشــت 
و در ســال ۱۳۶۰ به آبادان رفت و با اســتقرار در 
خط دفاعی ذوالفقاریه به مبارزه با دشمن پرداخت. 
باکــری در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس 
فرماندهی یکی از گردان های تیپ نجف اشــرف را 
بر عهده داشت و در گشودن دژ مستحکم عراقی ها 

در خرمشهر بسیار جان فشانی کرد.
او در عملیات خیبر در معیت گردان های خط شکن 
لشــکر، با نبردی برق آسا خط دشمن را در جزیره 
مجنــون جنوبــی شکســت و در کوتاه ترین زمان 
ممکن پل شحیطاط، تنها راه ارتباط زمینی دشمن 
با جزایر را به تصرف درآورد. همچنین ســه روز در 
برابر پاتک های بی امان دشمن تا پای جان جنگید 

و به شهادت رسید.  ایسنا

»سینماتیکت« جرمش را پذیرفت
سایت »سینماتیکت« با صدور اطالعیه ای به جرم 
خود در افشای برندگان جشنواره فیلم فجر اذعان 
کرد،ایــن را همه می دانســتند. عذرخواهی کافی 
نیســت، مسئوالن سینما تیکت باید منابع اصلی را 

هم معرفی کنند.
در ایــن بیانیه آمده اســت: بعضــی موقعیت ها و 
شــرایط را به هیچ زبانی نمی تــوان توضیح داد چه 
برســد به توجیه. حتماً ســکوت درست ترین پاسخ 
در این موقعیت های پیچیده نیست؛ ولی اگر گزینه 
دیگری نباشــد، احتماال بهترین انتخاب است تا به 
کمک گذر زمان پاســخ مناسب تری بیابیم. ساعت 
۱۹:۱۵ روز ۲۲ بهمــن، درســت در روز برگــزاری 
اختتامیــه چهلمین جشــنواره فجــر، به علت یک 
اشتباه اپراتوری - انسانی لیســت برندگان بر روی 
سایت »ســینماتیکت« به مدت ۱۵ دقیقه منتشر 
و ســپس از دسترس خارج شــد. قطعا اتفاق بسیار 
خسارت آوری بود؛ اول برای جشنواره و سپس برای 
ســایت سینماتیکت که همیشه مورد حمایت مردم 
عزیزمان بوده است. »سینماتیکت« کامال مسئولیت 
این اشتباه و ســهل انگاری غیرعمدی و اپراتوری- 
انســانی را می پذیرد. هرچند که از ســاعت ۱۶ در 
توییتر بخش مهمی از این اطالعات منتشر شده بود 
-که البته از خطا و مسئولیت ما چیزی کم نمی کند.  
قطعاً جناب آقای اسماعیلی، وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و جناب آقای خزاعی، رئیس سازمان 
سینمایی کشور تحت فشار رســانه ای فراوانی قرار 
گرفته اند؛ ولی بعضــی اوقات بیش از عرض پوزش، 
ابراز تاســف و اصالح فرایندها بــرای عدم تکرار در 
آینــده، کار دیگری نمی توان کــرد. تنها امیدواریم 
عذر و اندوه ما را بابت این اتفاق غیرعمدی بپذیرید. 
از آنجا که بنا داریم بیانیه صریح و صمیمی داشــته 
باشیم، حتماً سوال دیگر خوانندگان محترم آن است 
که چگونه این اطالعات چند ساعت زودتر به دست 
تیم اجرایی ســینماتیکت رسیده است؟ پاسخی که 
مکتوب و شــفاهی به پلیس فتا و حراست سازمان 
سینمایی عرضه داشتیم این بوده؛ اگر برای چندین 
و چند سال، مرجع اول فروش بلیت سینمای کشور 
-با سهم ۹۰ درصدی از بازار- باشید به دلیل حجم 
باالی ارتباط با اهالی فرهنگ و خبرنگاران، خواسته 
و ناخواســته در یک شاهراه پرترافیک اطالعات قرار 
می گیرید. »البته عذرخواهی کافی نیست. مسئوالن 
سینما تیکت باید منابع این اقدام را معرفی نمایند. 
تــا از وقــوع و تکرار چنین فجایعــی جلوگیری در 

جشنواره های اتی جلوگیری شود.«

اخبــــار
کارگــردان مجموعــه تلویزیونی »در چشــم باد« ضمن 
بازخوانی خاطرات خود از آشــنایی با بازیگر تاجیکستانی 
این سریال،  از غافلگیری خود در اولین مالقات با حبیب اهلل 

عبدالرزاق اف گفت.
مســعود جعفــری جوزانی کارگردان باســابقه ســینما و 
تلویزیون به بهانه برگزاری آیین بزرگداشت برای حبیب اهلل 
عبدالــرزاق اف بازیگر تاجیکســتانی ســریال »در چشــم 
باد«،دربــاره همکاری با این بازیگر توضیح داد: در ســال 
۱۳۸۰ بود که برای یک پژوهش و تحقیق در حوزه فولکلور 
و شیوه زندگی مردم تاجیک و روس، به آن مناطق سفری 
داشــتم. در تاجیکســتان برای اولین بار با آقای حبیب اهلل 
عبدالرزاق مالقاتی داشــتم. خیلی هم دنبال بازیگر گشته 
بودیم و به دنبال آن بودم که برای شــخصیت »آقاحسام« 
در تاریخ مشــروطه ایران فردی را پیدا کنم که بتواند این 
نقش را پرانرژی ایفا کند. وقتی با حبیب اهلل مواجه شدم در 

همان چند دقیقه اول من را غافلگیر کرد.
وی ادامه داد: در مالقات اول با یک انسان پرشور، پرانرژی، 
دوست داشــتی و پر از هیجان و عشــق نســبت به سینما 
مواجه شــدم. ما با آدم های مختلفــی مالقات کرده بودیم 
و تا اینکه روزی قرار گذاشــتند به ســالن تئاتر خصوصی 
عبدالرزاق اف برویم. صاحــب اولین تئاتر خصوصی پس از 
دوره گورباچف بود. در همــان اولین مالقات هم ذوق زده 
شــدم. همان زمان در فیلم های روســی بســیاری ایفای 
نقــش کرده بود و احســاس کردم او همان »آقاحســام« 
داستان ماست. »آقاحسام« واقعی در دوران مشروطه یک 
مرد میان ســال خیاط بوده که به شــدت عاشق زندگی و 
خانواده اش بوده اســت. در ظاهــر آدم میانه رویی هم بوده 
و به تعبیری انقالبی محســوب نمی شده است اما به قدری 
تحت فشــار قرار می گیرد و استبداد را با گوشت و پوست 
خود لمــس می کند که به یک انقالبی تمــام عیار تبدیل 
می شود. همین حس و حال را من در حبیب اهلل هم دیدم.

کارگردان »در چشــم باد« افزود: در همــان اولین دیدار، 
حبیــب اهلل گفت، می دانی من این تئاتر را چگونه در بخش 

خصوصی راه انداختم؟ پرســیدم چگونــه؟ گفت از وقتی 
گورباچف آمد، همه ما را خانه نشــین کرد. او دستور داده 
بود تمام هنرمندانی که در زمان تسلط کمونیسم بر شوروی 
کار می کردند، باید از صحنه بیرون بروند! حبیب اهلل که آن 
زمان در یکی از تئاترهای مهم فعالیت می کرد، احســاس 
کرده بود در این شــرایط تحت ظلم قرار گرفته اســت. او 
چطور می توانست خانه نشین شــود؟ این مدل خانه نشین 
کردن هنرمندان که متأسفانه گاهی در کشور خودمان هم 
شاهد هستیم، به معنای واقعی زورگویی و استبدادی است 

که به یک شــخص تحمیل می شــود. حبیب اهلل هم از آن 
شرایط دل آزردگی شدیدی داشت.

وی ادامــه داد: مــن آن زمــان فکر می کــردم فیلمی از 
حبیــب اهلل عبدالرزاق اف ندیده ام اما زمانــی که او از فیلم 
»افســانه ســیاوش« نام برد، به یادم آمد در اوایل انقالب، 
حوالی ســال ۶۳ این فیلم در ایران دوبله شده و به اکران 
درآمده بود. اتفاقاً برای آن صف های طوالنی هم تشــکیل 
می شــد و من هم از ســر کنجکاوی در همان ســال فیلم 
را در ســینما دیده بودم. ایشــان به عنوان کارگردان تئاتر 

هــم در مقطعی به ایــران آمده و کارهایــی را اجرا کرده 
بودند. در بیشــتر از ۱۰۰ فیلم هم نقش اول داشته اند. در 
کشــورهای مختلف هم فعالیت هایی داشت و یک هنرمند 
بین المللی محسوب می شد. با تمام این ویژگی ها گورباچف 
او را خانه نشــین کرده بود! همان کاری که فاشیســت ها 
در هــر کشــوری انجام می دهنــد. جمیــع ویژگی هایی 
 که گفتم ســبب شــد مــن »آقاحســام« ســریال خود 

را پیدا کنم.
جعفری جوزانی درباره ارتباط خود با حبیب اهلل عبدالرزاق اف 
پس از تولید »در چشم باد« تا به امروز هم گفت: در تمام 
این ســال ها با خانواده او در ارتباط بودم. همسر عبدالرزاق 
هم انســان هنرمند و درســت کاری است. وقتی حبیب اهلل 
ســکته کرد، همه ما متأثر شدیم. وقتی نزدیک دو سال با 
یک هنرمند در پروژه ای کار می کنید، تبدیل به عضوی از 

خانواده هم می شوید.
وی ادامــه داد: در حال حاضر فیلمی به کارگردانی مهدی 
حاج یوســف و تهیه کنندگی دخترم سحر جعفری جوزانی 
در تایم ۴۵ دقیقه از زندگی حبیب اهلل عبدالرزاق ســاخته 
شده اســت که در آیین بزرگداشــت او به نمایش درآمد. 
بخش هایی از آن مربوط به صحبت هایی اســت که من در 
ســفر به تاجیکستان با او داشــتم و آن ها را تصویربرداری 
کرده بودم. مســتند خیلی خوبی هم شده است چرا که او 

خودش درباره کارهایش صحبت کرده است.
مراسم »حبیب هنر« به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگرد 
تولد »حبیــب اهلل عبدالرزاق اف« هنرمند مردمی کشــور 
تاجیکســتان و بازیگر سریال ماندگار و تاریخی »در چشم 
باد« به نویســندگی و کارگردانی مسعود جعفری جوزانی، 
با همت مؤسســه ســینمایی »جوزان فیلم« و مؤسســه 
فرهنگی اکو، با همکاری ســفارت تاجیکستان در ایران و 
همچنین با حضور نمایندگی های دیپلماتیک مقیم تهران 
و شــخصیت های برجســته فرهنگی و هنری عصر دیروز 
پنجشنبه ۵ اسفند در سالن مؤسسه فرهنگی اکو در تهران 

برگزار شد.  مهر
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شــبکه ســه با مجموعه هــای عصر جدیــد، زوجی نو، 
اعجوبه ها، سمت خدا و خانه ما به استقبال نوروز ۱۴۰۱ 

می رود.  
مهدی بلوکات قائم مقام شــبکه سه گفت: امسال شبکه 
ســه، نوروزی جذاب و متنوع را بــرای مخاطبان خود 
تدارک دیده و برنامه های شــاد و مفرحی را که هر کدام 
با رویکــردی متفاوت تهیه و تولید شــده به روی آنتن 
خواهد برد. بلوکات ادامه داد: ســومین ســری مسابقه 
اســتعدادیابی »عصر جدید« یکی از برنامه های نوروزی 
شبکه سه اســت که به صورت روزانه در کنداکتور این 
شبکه قرار خواهد گرفت و تصویربرداری این برنامه آغاز 
شده است. اجرای این برنامه بر عهده احسان علیخانی و 
داوری آن را امین حیایی، کارن همایون فر، ژاله صامتی 

و مجید اسماعیلی برعهده خواهند داشت.
وی گفــت: مجموعه »زوجی نو« در نوروز ســال ۱۴۰۱ 
با فضایی متفاوت روی آنتن شــبکه سه می رود و باربد 
بابایی لحظاتی مهیج و با نشــاط را برای بینندگان رقم 
خواهد زد. قائم مقام شــبکه سه افزود: برنامه اعجوبه ها 

هــم که جای خود را بیــن خانواد ه ها و به ویژه کودکان 
باز کرده اســت، با اجرای حامد ســلطانی، یکی دیگر از 

برنامه های شبکه سه در ایام نوروز خواهد بود.
بلــوکات با تاکیــد بر جایــگاه خانــواده در برنامه های 
سرگرمی عید نوروز در شــبکه سه گفت:  سری جدید 
برنامــه خانه مــا ما که یک مســتند مســابقه جذاب و 
خانوادگی اســت، امسال از قاب شــبکه سه روی آنتن 
می رود و خانواده ها در بســتر آیتم ها و مراحل مختلف و 

جذاب، رقابتی صمیمی با هم خواهند داشت.
وی اضافه کرد:  با توجه به  تقارن ایام نوروز با ماه مبارک 
شعبان، برنامه های معارفی ویژه ای در شبکه سه تدارک 
دیده شده اســت. قائم مقام شبکه سه ســیما پیرامون 
برنامه های معارفی شــبکه سه در ایام نوروز گفت: برنامه 
محبوب ســمت خدا با رنگ و بوی نــوروزی و با اجرای 
نجم الدین شریعتی میهمان خانه های بینندگان خواهد 
شــد و در برنامه ضیافت دوست، حال و هوای معنوی و 
روح بخش مناجات های سحر حرم مطهر حضرت امام رضا 

علیه السالم، گرمابخش خانه های ایرانیان خواهد بود.

از »عصر جدید« تا »زوجی نو« و »اعجوبه ها« در نوروز ۱۴۰۱
پنج فیلم جدید اکران شده در سینماها تاکنون کمتر از 

۵۰ هزار نفر تماشاگر داشته اند.
چند روز پس از تمام شــدن جشنواره چهلم فیلم فجر 
فیلم هایی جدیدی راهی اکران شدند ولی همان طور که 
پیش بینی می شــد در جذب مخاطب موفقیت چندانی 
نداشتند و شاید فقط »عنکبوت« تا حدی در آمار جلوتر 
باشد.  از روز ۲۶ بهمن ماه اکران سه فیلم در سینماهای 
کشــور آغاز شــد. »ترانه ای عاشــقانه برایم بخوان«  به 
کارگردانی مهرداد غفارزاده و تهیه کنندگی امیرشــهاب 
رضویان تولید مشــترک ایران و ترکیه است و بازیگران 
اصلی آن پژمان بازغی، افســانه پاکــرو، امید روحانی، 

یوسف چیم و علی بوراک جیالن از ترکیه هستند.
این فیلم که در روز اول اکران میزبان بازیگران ترکیه ای 
خــود هم بــود، از زمان اکران تاکنــون کمتر از ۹ هزار 
بلیــت فروخته و  حــدود ۱۹۳ میلیــون تومان فروش 
داشته است. »عاشــق پیشه« به کارگردانی داود موثقی 
دیگر فیلمی اســت که از ۲۶ بهمن روی پرده رفته و تا 
شب گذشــته نزدیک به ۸۰۰ بلیت فروخته بود. فروش 

این فیلم در روزهای اکرانش به ۱۷میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان رسیده است.

امــا »عنکبــوت« بــه کارگردانــی ابراهیم ایــرج زاد 
پرمخاطب ترین فیلم جدید این روزهای سینماست. این 
فیلم محصول سال ۱۳۹۸ است و این روزها عالقه مندان 
به تماشــای آن در قم گله مند هســتند که سینماهای 
این اســتان فیلم را اکران نمی کنند. محســن تنابنده، 
ساره بیات و شیرین یزدان بخش از بازیگران اصلی فیلم 
هستند که روایتگر داســتان یک قاتل زنجیره ای است. 
تــا کنون بیش از ۳۵ هزار نفر به تماشــای »عنکبوت« 
نشسته اند و فروش آن هم با گذر از ۸۶۵ میلیون تومان 
در آستانه میلیاردی شدن اســت. »مستطیل قرمز« به 
کارگردان حســن و حسین صیدخانی از دیگر فیلم های 
تازه سینماهاســت که از سوم اســفندماه اکران شده و 
تاکنــون کمتر از ۱۰۰ بلیت فروخته و فروشــی حدودا 
دو میلیون تومانی داشــته است. »مورچه خوار« ساخته 
شاهد احمدلو هم از سوم اســفند روانه اکران شده و تا 
شب گذشته نزدیک به دو هزار نفر آن را تماشا کرده اند. 

تعداد مخاطبان سینما به کمتر از نصف استادیوم آزادی رسید

روایت مسعود جعفری  جوزانی از خانه نشینی یک بازیگر 

این یک ظلم است

نقل و انتقال لنج باری به شماره 
ثبت 11756- بندرعباس

بنادر و دریانوردی شهید رجایی

نوبت دوم

مورخ   41460 شماره  سند  رونوشت  استناد  به 
 140011455765000141 سند  شناسه  با   1400/10/04
دفتر اسناد رسمی 45 قشم خانم فاطمه تلنده  فرزند 
به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام  دانگ   3 احمد 
شماره ثبت 11756- بندرعباس را به آقای راشد تنیده 

فرزند احمد انتقال قطعی داده است.
ایران آگهی  قانون دریایی  ماده 25  استناد  به  مراتب 

می گردد.

شناسه آگهی 1280711

» آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي « 
» شماره 1400/31-1«

اداره روابط عمومی

ت دوم
نوب

شركت مديريت توليد برق نكا در نظر دارد نسبت به ساخت پره هاي متحرك ردیف یك)هر دو سمت چپ 
و  فني  شرایط  همچنین  و  ذیل  شرایط  طبق  نکا  سلیمي  شهید  نیروگاه  بخار  واحد  ضعیف  فشار  توربین  راست(  و 
از روز پنج شنبه  را   اسناد مناقصه  . عالقمندان  میتوانند  نماید  اقدام  اسناد مناقصه  نقشه پیوست  و  خصوصي كار 
دولت  الکترونیکی  تداركات  سامانه  به  مراجعه  با    1400/12/12 مورخه  شنبه  پنج  روز  لغایت   1400/12/05 مورخه 
) ستاد ( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره 2000093791000036دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد 
تداركات  سامانه  در  بارگذاری  ضمن   1400/12/23 مورخه  شنبه  دو  روز   16 ساعت   تا  حداكثر  را  پیشنهادی  پاكت 
الکترونیکی دولت ) ستاد ( صرفًا پاكت الف را به صورت فیزیکی به اداره تداركات این شركت ارسال نمایند. پیشنهادات 
واصله راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1400/12/24 باتوجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد.  بدیهی 
است به پیشنهادهاي فاقد  بارگذاری در سامانه تداركات الکترونیکی دولت ستاد  فاقد امضا، مشروط ، مخدوش و به 

پیشنهاد هایی كه بعد از موعد مقرر واصل  شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- مدت زمان تحویل كاال :  4 ماه از تاریخ پیش پرداخت .

2- حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهاي مالي كمیسیون مناقصه آزاد مي باشد .
3- سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل 1.389.600.000 ریال است كه بایستي به یکي از 

صورت هاي مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاكت الف به دستگاه مناقصه گذار تسلیم گردد:
1-3- رسید بانکي واریز وجه مزبور به حساب این شركت 

2-3- چك تضمین شده بانکي به نفع كارفرما.
3-3- ضمانتنامه بانکي به نفع كارفرما 

4- به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از میزان مقرر ، چك شخصي و نظایر آن ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

5- توانایي ارائه ضمانتنامه بانکي ُحسن انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد .
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است.

ملي  پایگاه   ،   www.npgm.ir , www.tender.tpph.ir هاي  سایت  به  اسناد  خالصه  و  آگهي  مشاهده   جهت 
تلفن  با شماره  بازرگاني  موارد  وبراي كسب  مراجعه   ) ) ستاد  دولت  الکترونیکی  تداركات  و سامانه  مناقصات كشور 
هاي 34622717-011 خانم حیدري و كسب اطالعات فني بیشتر با شماره تلفن 09119595572 آقاي مهندس قلعه سري 

تماس حاصل فرمایید .

 رعفت هاشم پور
دوبلور و همسر جالل مقامی درگذشت

رعفت هاشم پور، پیشکسوت عرصه دوبله ایران بر اثر کهولت سن درگذشت.
صفحه رســمی دوبالژ ایران خبر درگذشت رعفت هاشم پور را تایید کرده است.
این هنرمند عرصه دوبله، همسر جالل مقامی، دیگر پیشکسوت عرصه دوبالژ بود.

جالل مقامی در صفحه شــخصی اش در اینستاگرام آورده است: »بازگشت همه 
بسوی اوست. امروز همسرم بانو رعفت هاشم پور به رحمت خدا رفتند.« 

ایــن هنرمند به جــای اکرم محمدی در ســریال »پدرســاالر«، هتی کینگ در 
»قصه هــای جزیره«، به جای فخری خوروش در ســریال »امام علی )ع(« و فریده 
ســپاه منصور در »معصومیت از دست رفته« صداپیشگی کرده است. از دیگر آثار 
به یادماندنی از این دوبلور، صداپیشــگی در نقش اســکارلت اوهارا در ســینمایی 
»بربادرفته« بود. رعفت هاشم پور، فعالیت به عنوان سرپرست گویندگان را از سال 

۱۳۵۳ در تلویزیون آغاز کرد و »چوپانان کویر« )ساختۀ حسین محجوب( نخستین 
فعالیت سینمایی مســتقل او به عنوان سرپرست گویندگان بود. وی همچنین به 
عنوان سرپرســت گویندگان در برخی مجموعه های تلویزیونی نیز فعال بود که از 
مهم ترین فعالیت هایش در این زمینه، مدیریت دوبالژ سریال »قصه های جزیره« در 
اواســط دهۀ ۷۰ بود. در این سریال خود او ابتدا به جای نقش دیگری حرف می زد، 
امــا در ادامه ترجیح داد که به جای شــخصیت هتی کینگ )با نقش آفرینی جکی 

باروز( حرف بزند که این نقش گویی او نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت.

شمار جانباختگان به ۲۰ نفر رسید 

بازهم غافلگیری!

روند صعودی بستری بیماران کرونایی 
در 30 استان کشور

تعداد بيماران بستری مبتال به كرونا در 27 استان كشور دارای افزايش بارز و در 
ســه استان ديگر دارای افزايش نســبی بوده و تعداد بيماران سرپايی نيز در يك 

هفته گذشته رشد بيش از سه برابری داشته است.

به گزارش تسنيم؛ با شيوع زيرســويه جديد اوميکرون و افزايش شمار مبتاليان 
كرونا و صعودی شدن آمار بســتری ها، تعداد شهرهای قرمز نيز افزايش يافته و 
به 57 شهرســتان رسيده است.  بر اساس اعالم مركز مديريت بيماری های واگير 
وزارت بهداشت، در هفته چهارم تيرماه، تعداد بيماران بستری هفتگی در كشور 
به 4119 نفر رسيده است در حالی كه اين آمار در هفته ماقبل، 1471 نفر بود!
تعداد مــوارد فوتی هفتگی نيز با افزايش 29 نفری بــه 69 نفر در هفته چهارم 
تيرماه رســيده اســت. در هفته آخر تيرماه، در مجموع 28 هــزار و 617 نفر از 

بيماران سرپايی به مراكز بهداشتی و درمانی مراجعه كرده اند كه نسبت به هفته 
قبل، رشد بيش از سه برابری داشته است. در هفته آخر تيرماه، 27 استان كشور 
شــامل تهران، كرمان، خراســان رضوی، مازندران، خوزستان، يزد، قم، اصفهان، 
هرمزگان، خراســان جنوبی، فارس، لرســتان، آذربايجان شرقی، بوشهر، گيالن، 
چهارمحال و بختياری، همدان، البرز، مركزی، خراسان شمالی، آذربايجان غربی، 
ســمنان، سيستان و بلوچستان، كرمانشاه، ايالم، قزوين و گلستان شاهد افزايش 

بارز تعداد بيماران بستری كوويد19 بوده اند.

مصطفیهدايی


