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گـــزارش
بدرقه خادمین اربعین؛ 

مسافران بهشت در مصالی تهران
سرطان پستان نخستین عامل 

مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران
رئيس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی 
گفت: امســال برای نخســتين بار، مجلس شورای 
اسالمی ايجاد شــبکه ملی پيشــگيری، كنترل و 
درمان ســرطان پستان را در كشــور به ما واگذار 
كرده است چراكه ســرطان پستان نخستين عامل 

مرگ و مير افراد به علت سرطان در ايران است.
دكتر رامين صرامی فروشــانی؛ رئيس پژوهشکده 
ســرطان معتمد جهــاد دانشــگاهی در گفت وگو 
با تســنيم اظهار كــرد:  يك مأموريتــی كه جهاد 
دانشــگاهی برای خودش تعريف كرده اســت اين 
اســت كه با انتقــال فناوری، اســتحصال فناوری، 
توليد فن آوری و نــوآوری در جهت حل معضالت 
ملی ورود می كند كه اين در حوزه ســالمت، نمود 

بيشتری دارد.
صرامی گفت:  پژوهشــکده ما كه يك پژوهشــکده 
معتمد ســرطان جهاد دانشــگاهی است در حوزه 
سرطان به ويژه ســرطان های بانوان پيش رو است. 
فعاليت های ما عموماً بر توسعه فن آوری و نوآوری 
جهت خلق محصوالتی اســت كــه اين محصوالت 
در باليــن بيمار كاربرد دارند و اين كاربرد می تواند 
در مواردی همچون پيشــگيری، تشخيص و يا در 
درمان باشــد. به عنوان مثال در حوزه تشــخيص، 
كيت هايی را توليد كرديم كه كيت های تشــخيِص 

نياز به شيمی درمانی است.
وی ادامه داد: اين كيت در دنيا فقط توســط يك 
شــركت آمريکايی توليد شده است. كار اين كيت 
اين است كه تشخيص می دهد كه يك خانمی كه 
مبتال به ســرطان اســت آيا نياز به شيمی درمانی 
دارد يا خير؟! زمانی كه پزشك اطالع ندارد كه آيا 
بيمار به شيمی درمانی احتياج دارد خير، متاسفانه 
به همه بيماران شيمی درمانی را تجويز می كنند و 
به همين خاطر بســياری از افراد متحمل عوارض 
جانبی شيمی درمانی می شوند كه با اين كيت از آن 

جلوگيری می شود.
رئيس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی 
تصريــح كــرد:  در حــوزه كارهای تشــخيصی و 
درمانی كيت هايی را توليد كرديم كه با اســتفاده 
از چيپ هــای ميکروفلوئيدی می تواند از ميليون ها 
سلول خونی سالم، 5 ســلول سرطانی را جدا كند 
كه اين شــاخصی برای پزشــك متخصص و برای 
تشــخيص، درمان و اندازه گيری پاســخ به درمان 
اســت يعنی هرچقدر پاســخ به درمان كمتر باشد 
اين سلول های سرطانی بايد در خون كمتر باشند.

صرامی فروشــانی با اشــاره به موضوع درمان های 
نوين خاطرنشــان كرد: درمان های نوين شامل سه 
بحــث ژن درمانی، ســلول درمانی و ويروس درمانی 
اســت. پژوهشــکده معتمد در حوزه ژن درمانی و 
ويروس درمانــی در تاپ ترين جايــگاه خود دارد و 
پيچيده ترين  مهندســی ژنتيك ويــروس را انجام 
می دهد كــه از اين ويروس مهندسی شــده برای 
ويروس درمانی  اســتفاده می كنيم.  ويروس درمانی 
در واقــع توليد ويروس هايی اســت كه به صورت 
هدفمند به بافت سرطانی حمله می كنند در حالی 
كه به بافت سالم آسيبی نمی رسانند كه اين پروژه 
يکی از مهم ترين پروژه هايی اســت كه در ســطح 
ملی در حال انجام اســت. وی ادامه داد:  در حوزه 
ســلول درمانی نيز مدت هاســت كه چندين پروژه 
كارآزمايی بالينی را انجام می دهيم و انواع سلول ها 
از جمله سلول های كشــنده طبيعی و سلول های 
بنيادی را می زنيم كه نتايج آن بســيار چشــمگير 

بوده است.
رئيس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی 
گفــت: مــا پلی كلينيك فوق تخصصــی داريم كه 
ساالنه 150 هزار بيمار از اقصی نقاط كشور  به آن 
مراجعه می كنند. يك رسوب قابل توجهی از دانش 
و تجربه در اين پلی كلينيك فوق تخصصی نهادينه 
شــده اســت كه اينجا را به قطب درمان سرطان 

پستان تبديل كرده است.
صرامی فروشــانی ادامه داد:  براساس اين تجربه و 
ســابقه و شناختی كه مجلس شورای اسالمی از ما 
دارد امسال برای نخستين بار در متن قانون اساسی 
ذيل تبصره 17، مجلس شــورای اســالمی ايجاد 
شــبکه ملی پيشــگيری، كنترل و درمان سرطان 
پســتان را در كشور به ما اعطا كرده است. سرطان 
پســتان نخســتين عامل مرگ و مير افراد به علت 
ســرطان در ايران است و در دنيا و ايران به عنوان 
نخستين عامل ســرطان بانوان شناخته می شود و 

متأسفانه روند رو به رشدی نيز دارد.
وی گفــت:  با توجه به اهميت اين نوع ســرطان و 
با توجه بــه اينکه بانوانی كه به اين نوع ســرطان 
دچار می شــوند عمود خيمه خانواده هستند، اين 
مســئوليت به جهاد دانشــگاهی واگذار شده است 
كه با همــکاری وزارت بهداشــت اين شــبکه را 
راه اندازی می كنيم و اگر نهادهايی مثل ســازمان 
برنامه و بودجه، بودجه های الزم را تخصيص دهند 
می توانيم اين قول را بدهيم كه اين شبکه در زمان 
مقرر خود مســتقر می شــود و آورده بسيار زيادی 
در پيشگيری و تشــخيص سرطان و پيشگيری به 
موقع دارد كه اين تشــخيص و پيشگيری به موقع 

از بسياری از مرگ و ميرها جلوگيری خواهد كرد.
رئيس پژوهشــکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی 
تأكيد كرد:  بحث تشــخيص به موقــع آنقدر مهم 
اســت كه در ســطح جهانی يك مــاه را برای آن 
اختصاص داده اند يعنی ماه اكتبر را در كل دنيا برای 
تشخيص به موقع آگاهی بخشی به بانوان در بيماری 
سرطان پستان اختصاص داده اند. ما از سال گذشته 
فعاليت های ترويجی بسيار زيادی را آغاز كرديم و با 
كمپين ها و برنامه های گســترده ای در سطح كشور 

بحث آگاهی بخشی را تبيين می كنيم.

اخبـــــار

اجتمــاع اربعينی ها در مصالی تهــران چند روز زودتر از 
پياده روی اربعين، حس و حــال قدم زدن در جاده نجف 

كربال را با حضور قشرهای مختلف زنده كرد.
به گزارش مهر، عصر پنجشنبه دهم شهريور مصالی تهران 
ميزبان كســانی بود كه يا مســافر بهشت يا دلداده بهشت 
بودند. ساعت پنج و نيم مصالی تهران ميعادگاه اربعينی ها 
بــود. پير و جوان، كودك و نوجوان همه آمده بودند تا قبل 
از عزيمت به كشــور عراق حس و حال جاده نجف كربال را 

در تهران تجربه كنند.
تدارك اين گردهمايی با شهرداری تهران بود و سعی شده 
بود به بهترين نحو ميزبان عاشقان اباعبداهلل الحسين عليه 

السالم باشد.
از درب مترو شــهيد بهشتی به ســمت محل اجتماع كه 
حركت كــردم، از همان ابتدا نواهای عاشــورايی به گوش 

می رسيد.
تا محل اجتماع، در هر گوشــه از مصلی موكبی مشــغول 
خدمت رســانی به مردم بود. از شربت و هندوانه گرفته تا 

بالل و چای ذغالی همه چيز در موكب ها عرضه می شد.
با خادمين كه صحبت می كردم يکی قصد عزيمت به كربال 
داشــت و ديگری اين امکان برايش مهيا نشده بود؛ اما هر 
كدام به نيتی آمده بودند تا به دوســتداران ســيد و ساالر 

شهيدان خدمت رسانی كنند.
بنرها و پرچم های مزين به »سالم يا مهدی« گوشه گوشه 
مصلی به چشــم می خورد. به نظر می رسيد اين شعار برای 

اربعين امسال انتخاب شده است.
نزديــك محل اجتماع كســانی بودند كــه در حال عرضه 
ســربندهای سالم يا مهدی به مردم بودند و از مردم سوال 
می كردند اگر عازم هســتيد تعداد بيشــتری ببريد و آنجا 
توزيع كنيد. اين حال و هوای همبســتگی بسيار شبيه به 
مسير پياده روی نجف تا كربال بود و به شخصه از بودن در 

اين مکان احساس رضايت می كردم.
كم كم به زمان شــروع برنامه نزديك می شديم. چشم كه 
می چرخاندم دســته ها و گروه های مختلف را می ديدم كه 
دسته جمعی با نماد خاص خودشان به مصالی تهران آمده 
بودنــد. برنامه آغاز شــد و پس از از مدتی اعالم شــد كه 

مراســم ميهمانانی ويژه دارد. مهمان هايی از جنس بهشت 
كه رفتند تا مسير كربال باز شود. چهار شهيد گمنام مهمان 

اجتماع اربعينی ها بودند.
هر شــهيد بر دوش گروهی خاص به ســمت مردم تشييع 
شدند. از گروه های نظامی گرفته تا هالل احمر و خادمين 
شهرداری؛ اين حركت نمادين بسيار جای تقدير داشت كه 
نشــان دهد پيوند دهنده همه قشــرها كسانی هستند كه 

برای حفظ امنيت جان خود را اهدا كردند.
در اطراف محل برگزاری مراســم، فن های آب پاش خنك 

كننده تعبيه شــده بود و كودكان حاضر در مراسم فارغ از 
هرگونه دلبســتگی به دنيا مشغول بازی و سرگرمی جلوی 
اين خنك كننده ها بودند و چقدر ديدن جست و خيزهای 
كودكانه اين بچه ها ها در اين مراسم معنوی دلنشين بود.

سخنران اين مراسم حجت االسالم پناهيان بود. حرف های 
گذشته ايشــان در ســال های قبل در مورد اربعين باعث 
شــده بود تا خيلی از كســانی كه تمايل به حضور در اين 
مراسم نداشتند عزم پياده روی در جاده نجف كربال كنند. 
اين بار هم پناهيان از اربعين و شــرايط آن گفت. بخشــی 

از ســخنان ايشان كه بســيار حائز اهميت بود اين بود كه 
نگذاريد اربعين را به يك مراسم صرفاً عزاداری تبديل كنند 
و بگويند عزاداران امام حســين عازم ســفر اربعين شدند. 
اين سفر در واقع نشــان دهنده عظمت شيعيان در مسير 

ظهور است.
در ميــان جمعيت تصوير حاج قاســم ســليمانی دلبری 
می كرد. چقدر دلمان برای اين مرد ميدان تنگ شده است. 
لبخندهای شيرين او هميشه آرامش بخش دل های خسته 
بود. چقدر جای حاجی خالی اســت. كسی كه برای امنيت 
اين روزهای منطقه تالش زيادی كرد تا ما بتوانيم با خيالی 
آسوده پا به اين مسير بگذاريم. ولی به جرأت می توان گفت 
شايد هيچ كسی نباشد كه در جاده نجف كربال قدم بردارد 

و يادی از سردار دل ها نکند.
داشتيم به پايان مراســم نزديك می شديم. مجری برنامه 
شوری تازه به جمعيت داد. فريادهای »يا حيدر« و »لبيك 
يا حسين« انرژی جديدی به منتظران ديدن بين الحرمين 

در روز اربعين داد.
با آرام شدن جمعيت، اعالم شد كه قرار است ابوذر روحی، 
كسی كه با سرود سالم فرمانده دل جهانی را برد، قرار است 
با همراهی نوجوانان دختر و پسر سرود جديد خودشان را 
اجرا كنند. بعد از آن نيز نسخه جديد سالم فرمانده با پس 

زمينه عاشورايی بازخوانی شود.
شــور عجيبی در بين مردم پديدار شــد. گويی هر بار اين 
سرود پخش می شــود، تازه و گوش نواز است. هنوز بودند 
كسانی كه با آمدن اسم فرمانده اشك از چشمانشان جاری 

می شد.
به اذان مغرب رسيديم. گزارش من از لحظه لحظه مراسم 
به پايان رســيده بود؛ اما انتظار كسانی كه به مصلی تهران 
آمده بودند برای ديدن ضريح امام حســين عليه الســالم 
پايان يافتنی نبود. اين دل های عاشق حتی با ديدن ضريح 
شش گوشــه نيز آرام نخواهد گرفت. بيخود نيست كه غم 

سيدالشهدا بعد از حدود 1400 سال هنوز زنده است.
عکس های ديگری از اين مراسم را برای كسانی كه قسمت 
نبود حضور پيدا كنند می گذارم تا دلشــان بيشــتر هوای 

همدلی اربعين را بکند.

ســه ماه از حمله سايبری به زيرساخت های شــهرداری تهران می گذرد، در اين 
مدت به غير از اخبار تالش كارشناسان شهرداری برای راه اندازی مجدد سامانه ها 
خبر ديگری منتشــر نشده است؛ اما حاال شهردار تهران با بيان جزئيات بيشتر از 
تالش چندماهه و ســرمايه گذاری ويژه برای حمله به زيرساخت های شهرداری 

خبر می دهد.
12 خــرداد ماه بود كه ســايت های خدماتی شــهرداری مورد حمله ســايبری 
قــرار گرفت و شــهرداری در اطالعيه ای اعالم كرد كــه" حمالت خرابکارانه به 
برخی ســامانه های خدماتی شــهر تهران با هدف ايجــاد نارضايتی و اختالل در 
خدمت رســانی به مردم عزيز صورت گرفته كه در همان لحظات ابتدايی توسط 

كارشناسان فنی، تشخيص و كنترل بر فرآيندها و سامانه ها ايجاد شد."
همچنين شهرداری عنوان كرد كه "برخی از اين سامانه ها برای اطمينان بيشتر 
از پايداری و خدمت رسانی حداكثری به صورت موقت در آن مقطع زمانی محدود 
می شــود و به محض اطمينان كارشناسان ســازمان فناوری اطالعات و نهادهای 
مســئول، اين ســامانه ها به فرآيند خدمت رسانی به مردم شــريف تهران ادامه 

خواهند داد."
شــهرداری تهران تنها به صدور يك اطالعيه بسنده كرد و جزئياتی از اين حمله 
يا ميزان خســارات و ... اعالم نکرد و بعد از مدتی مهدی چمران رئيس شــورای 
شــهر در جلسه علنی شورای شــهر اعالم كرد كه اين حمله سايبری كار موصاد 

و منافقين بود."
البته به تازگی نامه ای در فضای مجازی منتشــر شد كه نشان می دهد چند روز 
قبل از هك، اين مســئله اطالع داده شده بود، بگونه ای در اين نامه كه به تاريخ 
11 ارديبهشــت 1401 و به امضای محمدرضا زارع علی مديركل سابق امورمالی 
شــهرداری تهران رســيده، به حراست شــهرداری اطالع داده شده كه برخی از 
نيروهای شــهرداری گفته اند كه اخيرا بر روی سيســتم هايشان پيامی مبنی بر 
اينکه »سيســتم شما توسط فرد ديگری در دســترس می باشد. دستور فرماييد 
با توجه به اهميت موضوع و به حداقل رســاندن هرگونه تهديد، ســوء استفاده 
احتمالی و آســيب پذيری خارجی و داخلی اين موضوع بررســی شــود« عنوان 

می شود.
اما حاال عليرضا زاكانی شــهردار تهران در گفت وگو با ايسنا، در واكنش به انتشار  
اين نامه كه نشــان از اطالع حمله سايبری به زيرســاخت های شهرداری  دارد 
می گويد: در موضوع حمله ســايبری بررســی های دقيق فنی نشــان داد كه از 

گذشته ســرمايه گذاری ويژه ای بر روی اين موضوع و برای زمينه چينی حمله به 
زيرساخت های فنی شهرداری تهران انجام داده بودند.

وی با بيان اين كه طبق گزارش تيم فنی شــهرداری تهران از ابتدای ســال يك 
كار پيچيده بر روی حوزه سايبری و زيرساختی شهرداری انجام شده بود، اظهار 
می كنــد: نهايتا اين اقدامات منجر به حمله گســترده در آســتانه 14 خردادماه 
 بــا هدف از بين بردن همه زيرســاخت ها و امکانات ســخت افزاری و نرم افزاری

شهر شد.
شــهردار تهران با تاييد اين نامه می افزايد: پس از گزارش رســانه ها اين نامه را 
ديده ام و با وجود مشخص بودن موضوع پيگيری مجددی در اين رابطه انجام شد.
زاكانی ادامه می دهد: موضوع اين نامه مربوط به دسترســی غير مجاز به حساب 
كاربــری يکی از مديران در يکی از ســامانه های اداری بود كه به صورت طبيعی 

با تغيير و بازنشانی كلمه عبور توسط پشتيبانی فنی مشکل برطرف شده بود.
زاكانی تصريح می كند: موضوع دسترسی های غيرمجاز، فراموشی كلمه عبور، در 
اختيار قرار دادن كلمه عبور به غير و از اين دســت موارد در همه ســامانه های 

فناوری اطالعات رخ می دهد و در هيچ كجا اين به معنی هك سامانه نيست.
وی در پايان می گويــد: اتفاقا موضوع اين نامه و واكنش روتين مجموعه فنی به 
آن نشان دهنده دقت نظر همکاران ما در رعايت موارد امنيتی و حساسيت نسبت 

به هرگونه تغيير غير طبيعی در سامانه ها است.

زاکانی از حمله سایبری به برخی 
سامانه های شهرداری تهران گفت

آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي 
نوبت اول )01-27(

روابط عمومي شركت گاز استان مركزي

ت اول
نوب

* موضوع مناقصه: شركت گاز استان مركزي در نظر دارد، عملیات ACVG و PCM خطوط توزیع فلزی و رفع عیب - بررسی مقاومت نشتی جریان اتصال عایقی و تعداد 6000 عدد 
علمک واقع در سطح منطقه فوتبال، اوحدی و سبحانی شهرستان اراک  را از طریق مناقصه عمومي به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید.

شرح مختصر پروژه: )عملیات ACVG و PCM خطوط توزیع فلزی و رفع عیب به متراژ110000 متر و بررسی مقاومت نشتی جریان 6000 علمک و ..... (
2- مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزي 

3- میزان و نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ  2.991.768.000   ریال خواهد بود.
4- در این پیمان 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.

5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابي كیفي و گشایش پیشنهادها: 
- محل دریافت اسناد ارزیابي كیفي: محل دریافت اسناد، سامانه »ستاد« www.setadiran.ir مـی باشد.

- مهلت تحویل اسناد ارزیابي كیفي: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 مورخ 1401/06/22 از طریق سامانه »ستاد« www.setadiran.ir می باشد.
- زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابي كیفي، مناقصه گراني كه حائز حداقل امتیاز ارزیابي كیفي شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شركت می نمایند.

- رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
- زمان گشایش پاكات: در اسناد مناقصه ذكر مي گردد.

6- مبلغ برآوردي و پیشنهادي دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 59.835.340.463 ریال بر اساس فهارس بهاي تخصصي نفت و گاز منتشره سال 1401 مي باشد.
7- پیمانكاران بایستي داراي گواهینامه ایمني از اداره كار، گواهینامه صالحیت در رشته تاسیسات وتجهیزات، كد اقتصادي، كد كاربري پایگاه ملي مناقصات و دارای گواهی امضای الكترونیكی در 

سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطالع رساني WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهاي 4-32412081 -086 امور قراردادهاي شركت گاز استان 

مركزي تماس حاصل فرمایند.     تلفكس: 086-32776660                                          
شناسه آگهی 1371466        نوبت اول 1401/6/12 ، نوبت دوم 1401/6/13

كد پایگاه ملي:       53126083   

ماجرای موش های ترانزیتی پایتخت

چه تعداد موش در تهران داریم؟
موش جانور باهوشی است. در برابر سموم به سرعت مقاوم 
می شود. دندان های بسيار محکمی دارد. برخی از موش ها 
خارجی هســتند و از طريق بار وارد می شوند. مدير عامل 
پسماند شهر تهران از اجرای طرحی برای شناسايی كلونی 

اين جانور موذی در شهر خبر داد.
موش پستانداری كوچك از راستهٔ جوندگان است كه مواد 
غذايی خود را به وســيلهٔ حركات رفت و برگشــتی با جلو 

آروارهٔ تحتانی خرد می كند.
موش ها مــی توانند در 5 زايمان 7 تا 15 نوزاد را در يك 
سال به دنيا بياورد/موش ها از هفته پنجم عمرشان قابليت 
زاد و ولــد دارند تقريبا جمعيــت موش هيچ وقت به صفر 
نمی رســد. يك جفت موش می تواند در 5 زايمان 7 تا 15 
نوزاد را در يك ســال به دنيا بيــاورد و همين نوزادان در 
حدود 5 هفته ای كه از عمرشــان گذشته می توانند بارو 

شوند و همينطور زاد ولد موش ادامه دارد.
موش ها بدن بسيار مقاومی در برابر سقوط از ارتفاع دارند 
و همچنيــن می تواننــد مقدار زيادی در برابر اشــعه های 
مختلــف دوام بياورند. در دوره های مختلف بابت ســموم 
مصونيت خاصی پيدا كرده اند و تقريبا جمعيت موش هيچ 
وقت به صفر نمی رسد بلکه وقت می توان كنترل كرد كه 

بيشتر نشوند.
موش ها به راحتی از طريق هر دهانهٔ كوچکی به قطر يك 
چهارم بدنشان وارد محيط شــوند. باتوجه به مقايسه های 
انجام شــده سختی دندان موش سخت تر از آهن يا فوالد 

است و می تواند به راحتی هرچيزی را گاز بگيرند.
اين جانور موذی به محيط زيست و همچنين زيرساخت های 
شهری آسيب و خسارت وارد می كند. خوردگی ها و از بين 
بردن كابل های مخابراتی در زير زمين و تونل ها نمونه ای 
از اين خسارت هاســت. ريختن زبالــه در داخل جوی ها ، 
شبکه نامناسب فاضالب و رعايت نکردن بهداشت عمومی 
از جمله داليل افزايش شمار موش های شهر تهران است.

محمد مهدی عزيزی مدير عامل سازمان مديريت پسماند 

شــهر تهران در خصوص موش های شهر تهران به فارس 
گفت: بر اساس بند 15 ماده 55 قانون شهرداری ها بحث 
مبــارزه با حيوانات موذی بر عهده شــهرداری اســت، از 
ابتدای اسفند 1400 مسووليت  جانوران موذی از شركت 
ساماندهی مشاغل شهر تهران به سازمان مديريت پسماند 

شهر تهران واگذار شد.
مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران با بيان اين 
كه موش ها انجام و اقســام مختلفــی دارند، گفت: دو الی 
سه مدل موش داريم. موش خانگی، قهوه ای و موش سياه. 
با موش های خانگی مشــکل خاصی نداريم. دو نوع ديگر 
از موش ها از طريق ترانزيت به شــهر ها منتقل می شوند. 
وقتی باری جابجا می شــود موش هــا هم با آن ها جابجا 
می شــود. اين حيوان بســيار باهوش اســت و موضوعات 

پيچيده ای دارد.
عزيزی بيان كرد: موش ها كلونی در شهر تهران دارند كه 
بايد شناســايی شــود. طی مکاتباتی كه با مركز مطالعات 
شهرداری تهران انجام شد قرار است كلونی تمام موش ها 
را شناسايی كنيم. در حال حاضر 50 هزار كلونی موش  در 

شهر تهران  شناسايی شــده است اما بايد امار دقيق تری 
از آنها داشته باشيم.

وی با بيان اينکه سم های مختلفی برای از بين بردن موش 
ها اســتفاده شده است، گفت:  ســم ها را خريداری كرده 
)داخلی است و بعضا از شركت های دانش بنيان خريداری 
می شود( و بعد آنها را به پيمانکاران داده تا در مناطق 22 

گانه شهر تهران از آنها استفاده كنند.
بر اســاس اين گزارش، كميتــه فنی مبارزه بــا جانوران 
مــوذی در نواحی شــهرداری مناطق تشــکيل شــده تا 
با كارشناســی و به كارگيــری روش های نــو و علمی، از 
جمله شناســايی كلونی هــای مــوش و طعمه گذاری در 
 محله ها، جمعيــت موش ها كاهش و رضايت شــهروندان 

فراهم شود.
با شروع فصل زاد و ولد موش ها و برای پيشگيری از ازدياد 
جمعيت اين جانوران موذی اقداماتی در شــهرداری تهران 
انجام شده است و پس از شناسايی كلونی های موش  بايد 
 اقدامات اساســی بــرای مهار جمعيت ايــن جانور موذی

انجام شود.

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.


