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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 آمر چی شد؟
 عبداله گنجی:» وقتی مهاجمان به حجاریان دستگیر شدند،گفتند 
اینا عمله اند آمر چی شد؟وقتی به سفارت عربستان حمله شد گفتند 
اینها آلت دست هستند آمر چی شد؟ در حمله به کوی دانشگاه هم 
دنبال آمر می گشتند.هر جا دوتا جوان احساسی کاری غیر قابل دفاع 
می کردند دنبال آمر بودند.حاال سیف و عراقچی عاملند، آمر چی شد؟« 

 نتیجه برنامه اصالحات
 نوید: »نامه ۳ ســال پیش واعظی به دادســتان ســابق تهران، 
جنجال های امروز عباس عبدی، تاجزاده و روزنامه های زنجیره ای 
نسبت به محاکمه سیف و عراقچی نشون داد که بحران و فساد ارزی 
مولود برنامه های اصالحات برای ایجاد بحران در کشور بوده است«.

 مشکل کجاست؟
 سید: »اتیوپی۵۴ و سودان ۴۲ میلیون گاو داره ولی هر دو کشور 
فقیرند! هلند ۱۱ میلیون گاو داره ولی بخش زیادی از شیر و لبنیات 

جهان رو تامین می کنه! به نظرتون مشکل کجاست؟«.
 حکمت های شرع مقدس

 ســعید:»برام سؤال بود که چرا شرع اسالم الکل رو حروم اعالم 
کرده که فهمیدم شــایع ترین علت عقب ماندگی ذهنی در آمریکا 
»ســندرم الکل جنینی« هستش! یعنی در آمریکا ساالنه کودکان 
زیادی به خاطر نوشیدن الکل توسط مادرشون)در دوران بارداری( 

تا آخر عمر دچار عقب ماندگی ذهنی و تیره بختی میشن!«
 نمونه ای از بی صداقتی

 کاربری نوشــت: »این همه دروغ گفتند در مورد محرمانه بودن 
مذاکرات کمیســیون مشــترک بررســی طرح صیانت حاال داره 
تــو پلتفرم های داخلی و خارجی زنده پخش میشــه! کاش مردم 
می فهمیدند اکثر حرفای منتقدین طرح صیانت مثل همین خبر 
پخش جلسه کمیسیون، دروغه! کاش نهادهای انقالبی حداقل از 

خواب بیدار شن!«
 روح شهید شوشتری 

شاد
 مجیــد بامری: »شــهید 
شوشتری به اون چیزی که 
می گفــت اول خودش عمل 
می کــرد، مردی کــه خیلیا 
رو با نظام آشــتی داد؛ این 
اسطوره مردم بلوچ ۱۲ سال 
قبل همراه با یاران شــیعه و 
ســنی اش به شهادت رسید. 

شادی روحش صلوات«.
 رژیم ابله صهیونیستی

 کاربری نوشــت: »کار اسرائیل هم سخته ها. تو اکانت عربی باید 
ایران رو دشمن عرب ها معرفی کنه و تو اکانت فارسی، اسرائیل رو 
حامی ایران. تو اکانت عربی برا خودشیرینی برای عرب ها بگه خلیج 
العربی و تو اکانت فارسی برا خودشیرینی برای ایرانی ها بگه منشور 

کوروش رو تو مدارسمون تدریس می کنیم«.
 یک نمونه کار فرهنگی

 سیدهانی هاشمی: »اوایل که تفکیک زباله رو شروع کردم تقریبا 
بیش از یک ماه پیش بود، زباله های خشک رو بیرون سطل گذاشتم. 
االن بعد همین مدت کوتاه بدون هیچ تبلیغ و اعالمی دارم می بینم 
که چندتا آدم دیگه هم پیام فرهنگی رو گرفتن و دارن زباله هاشونو   

تفکیک میکنن. کار فرهنگی همیشه هم اعالمی نیست«.

پلیــس ایالت لوئیزیانــای آمریکا 
اعالم کرد در تیراندازی در یک مجتمع 
دانشگاهی در این ایالت، یک نفر کشته 

شد و هفت تن دیگر زخمی شدند.
بــه گزارش خبرگزاري صدا و ســیما، به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس ایالت لوئیزیانا 
با بیان اینکه حال یکی از زخمی ها وخیم است، 

افزود: در این تیراندازی که ساعت یک بامداد یکشنبه رخ داد، یک دانشجوی 
پسر دانشگاه ایالتی گرمبلینگ زخمی شد.

این دانشــگاه در صفحه توئیتر خود اعالم کرد این دانشجوی زخمی به 
بیمارستان منتقل شده و شدت جراحات جان وی را تهدید نمی کند و نام فرد 

کشته شده در این دانشگاه ثبت نشده است.
این دومین تیراندازی مرگبار در این مجتمع دانشــگاهی است که ظرف 

کمتر از یک هفته روی داده است، اما این دو حادثه ارتباطی با هم ندارند.
پلیس در بیانیه ای برای شناسایی محل فرد یا افراد مظنون در این تیراندازی 
درخواست کمک و اعالم کرد: »هر گونه اطالعاتی، حتی کوچکترین جزئیات 

می تواند در روند این تحقیقات ارزشمند باشد.«
پلیس همچنین نام و عکس مظنــون تیراندازی چهار روز پیش در این 
مجتمع دانشگاهی را منتشر کرده است. هر چند که مقامات تصور نمی کنند 

این تیراندازی با تیراندازی روز یکشنبه مرتبط باشد.
بنا بر اعالم پلیس در تیراندازی چهارشنبه گذشته یک نوجوان ۱۹ ساله 

کشته شد و یک نوجوان ۱۶ ساله نیز زخمی شد.
این در حالی اســت که چند روز پیش نیــز در یک تیراندازی در همین 

دانشگاه، یک نفر کشته شده بود.

یککشتهو۷زخمی
درتیراندازی
دانشگاهی

آمریکا

در پی وقوع سیالب و رانش زمین 
در جنوب غرب هند دست کم ۲۵ تن 

جان خود را از دست داده اند.
مقامات محلی هند اعالم کردند: بارش 
شــدید باران موجب وقوع رانش زمین و 
جاری شدن ســیالب در ایالت کراال شد. 
دست کم ۲۵ تن در این حادثه جان خود را از دست داده اند و امدادگران 
در تالش هســتند تا دیگر حادثه دیدگان را از میان گل و الی نجات 
دهند. بنابر اعالم مقامات محلی، بارش باران از روز جمعه آغاز شــده 
که طغیان رودخانه ها و جاری شــدن سیالب در جاده ها را به همراه 
داشته اســت. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از روزنامه گاردین، 
تاکنون هزاران نفر از ساکنان مناطق سیل زده مجبور به تخلیه محل 

زندگی خود شده و حدود ۱۰۰ چادر اسکان موقت برپا شده است.

سیالب
۲۵قربانی
گرفت

هند

وزیر بهداشت اعالم کرد

تزریق ۲ ُدز واکسن، شرط ورود به ایران
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
تأکید کرد: شرط ورود هر کسی به کشور زدن 

دو دز واکسن کرونا است.
به گــزارش خبرگزاری ایســنا، بهرام عین اللهی 
ظهر دیروز در نشست مشترک وزیران امور خارجه، 
میراث فرهنگی و گردشگری و بهداشت و درمان که 
در محل وزارت خارجه با محوریت گردشگری برگزار 

شــد، با ارائه آماری از میزان واکسیناسیون صورت 
گرفته در کشــور در دو دز اول و دوم گفت: علیرغم 
واکسیناسیون صورت گرفته و ادامه آن، مردم همچنان 
باید پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت 

کنند تا روند شیوع ویروس در کشور کند شود.
عین اللهی با بیان اینکه هر کســی که می خواهد 
وارد کشــور شــود باید حتما دو دز واکسن کرونا را 

تزریق کرده باشــد، افزود: ما تالش مان این است که 
با هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت گردشگری 
موضوع دیپلماسی سالمت را تقویت کنیم و بتوانیم 
خدمات بیشتری به کســانی که به کشورمان برای 
دریافت تســهیالت بهداشتی مراجعه می کنند، ارائه 
کنیم.  وی با بیان اینکه ارائه مناسب خدمات بهداشتی 
به گردشگران سالمت باعث تبلیغ در مورد خدمات 

بهداشتی ایران خواهد بود و این موضوع منافع خوبی 
را برای کشور به همراه دارد، اظهار داشت:  ما به تمام 
دانشکده های علوم پزشکی در مرزها اعالم کرده ایم که 
موضوع گردشگری سالمت را راه  بیاندازند. در شهرهای 
بزرگ نیز ظرفیت های خوبی برای گردشگری سالمت 
وجــود دارد و می توانیــم از ایــن ظرفیت به خوبی 

استفاده کنیم.

مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت در 
اطالعیه ای از تزریق یک میلیون و ۴۷۰ هزار ُدز واکسن کرونا 

در شبانه روز گذشته خبر داد.
به گزارش وبدا، در این اطالعیه آمده است: »تاکنون ۴۸ میلیون و 
۹۵۶ هزار و ۶۹۳ نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۲۵ میلیون و ۱۵۶ هزار 
و ۹۸۷ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور به ۷۴ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۶۸۰ ُدز رسید. در شبانه روز 
گذشــته، یک میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۵۸ ُدز واکسن کرونا در کشور 
تزریق شــد. از ۲۵ تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، ۱۱ هزار و ۸۴۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که یک هزار و ۸۰۴ نفر از آنها بستری شدند و مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به پنج میلیون و ۷۹۶ هزار و ۶۵۹ نفر رسید.
متاســفانه در طول این مدت، ۱۸۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را 
 از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیمــاری به ۱۲۴ هزار 
و ۲۵۶ نفر رســید. خوشــبختانه تا کنون پنج میلیون و ۳۳۳ هزار و 
۳۰۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
چهار هزار و ۶۹۳ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
 مراقبت هــای ویژه بیمارســتان ها تحت مراقبت قــرار دارند. تاکنون

۳۴ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۵۸۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 
انجام شده است. در حال حاضر ۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۰۶ 
شــهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۸ شهر در وضعیت زرد و ۱۰۵ شهر در 

وضعیت آبی قرار دارند.«

 فرمانــده انتظامی تهران بــزرگ از انهدام 
۱۰۷ باند سرقت در پایتخت خبر داد و گفت: در 

این راستا ۸۷۶ سارق دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سردار حسین رحیمی 
دیروز در حاشــیه چهارمین طرح کاشــف پایتخت، 
اظهارداشــت: ۳۲۰ عملیات هماهنگ توســط پلیس 
آگاهی و پیشگیری طی ۴۸ ساعت گذشته برای مقابله 
با سارقان منزل در تهران و سایر نقاط کشور اجرا شد 

و ۸۷۶ سارق دستگیر، ۷۲۰ فقره سرقت منزل و بیش 
از هزار فقره اموال مسروقه نیز کشف شد.

رحیمی درباره تعداد و نوع اموال مسروقه و مکشوفه 
توسط پلیس، گفت: سه کیلوگرم طال، ۱۰۰ عدد تلفن 
همراه، ۲۰ عدد لپ تاپ، ۸۰ دستگاه تلویزیون، ۴۰ عدد 
تابلو هنری و ده ها فقره اسناد و مدارک اعم از شناسنامه، 
کارت ملی و شناســنامه از مخفیگاه ســارقان کشف 
شــد.وی با بیان اینکه بیشترین اموال مکشوفه متعلق 

به حــوزه ارز و طال بود، افزود: در این طرح ۱۰۷ باند 
منهدم شد و نکته مهم اینکه ۶۳ درصد افراد دستگیر 
شده، سابقه دار هستند. رئیس پلیس تهران بیان داشت: 
در این طرح ۲۱ ســارق حین سرقت دستگیر شدند و 
بیشــتر این متهمان با ماموران پلیس درگیر شدند اما 
مقتدرانه با آنها برخورد شد به نحوی که در ۱۰ مورد، 

تیراندازی بین مأموران و سارقان صورت گرفت.
رحیمی با اشــاره به دستگیری ۳۰ نفر از مالخران 

گفــت: رویکرد جدیــد پلیس با متهمــان در اجرای 
ماموریت ها، موضوع محور اســت و به صورت جدی با 

بحث سرقت در حال اجرای برنامه های خود هستیم.
وی با هشدار به سارقان تصریح کرد: سارقی که در 
تهران سرقت می کند بداند که در هر جای ایران باشد، 
دستگیر خواهد شــد گو اینکه در چند عملیات طرح 
کاشــف متهمان را در شهرهای مرزی کشور دستگیر 

کردیم و تحویل مراجع قانونی دادیم.

سردار رحیمی خبر داد

انهدام ۱۰۷ باند سرقت در اجرای چهارمین طرح »کاشف« پلیس تهران

مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت گفت: 
طب سنتی ایرانی نه تنها مخالف واکسیناسیون 

نیست بلکه داعیه دار آن نیز هست.
به گزارش خبرگزاری صداو ســیما، دکتر نفیســه 
حســینی یکتا، درخصوص دیدگاه طب سنتی ایرانی 
در واکسیناسیون اظهارداشــت: طب سنتی از دیرباز 
داعیه دار واکسیناسیون بوده و هیچ گاه مخالف انجام 
واکسیناسیون نبوده است. حسینی یکتا با بیان اینکه 
برخالف برخی ادعا هــا که در جامعه وجود دارد، طب 
ســنتی همواره دیدگاهی روشن در مقابله با بیماری ها 
داشته است، افزود: ما در طب سنتی ایرانی روش هایی 
داریم که مشابه واکسیناسیون امروزی است و از گذشته 

حکمای ما بر این موضوع تاکید داشتند. 
وی ادامــه داد: شــرایط فعلی به گونه ای اســت 

که بایــد از همه روش هــای موجود بــرای مقابله با 
همه گیری کرونا اســتفاده کنیم و واکسیناسیون یکی 
از همین روش هاست. مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت 
بهداشت گفت: زدن واکسن، استفاده از ماسک، رعایت 
فاصله گذاری و بهره مندی از روش های ایمن  سازی بدن 
که در طب ســنتی آمده همه در کنار هم می تواند به 

مهار کردن این بیماری کمک کند.
حسینی یکتا در پاسخ به اینکه آیا خود نیز واکسن 
کرونا زده است، بیان داشت: بله، من هر دو ُدز را زده ام 
و اگر دز بوستر یا یادآور هم الزم شود تزریق می کنم.

وی گفت: طب سنتی در حمایت از واکسیناسیون 
پیشــرو بوده و حتی سالمتکده های طب سنتی ما در 
مراکز دانشــگاهی به مرکز واکسیناسیون تبدیل شده 

است.

مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت:

طب سنتی ایرانی
 به هیچ عنوان مخالف واکسیناسیون نیست

عضو کمیته علمی مبــارزه با کرونا گفت: 
 براســاس نتایج یک مطالعه کــه با جمعیت

۵۴۰ هزار نفر به انجام رســید، مشخص شد 
واکسن کرونای سینوفارم چینی ۱۲ برابر مرگ 

ومیر را کاهش می دهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حســن ابوالقاسمی 
اظهارداشت: براســاس یک مطالعه که در دانشگاه 
اصفهان درخصوص اثربخشــی واکسن های کرونای 
چینی با جمعیت ۵۴۰ هزار نفر به انجام رسید مشخص 
 شد، این واکسن حدود ۱۲ برابر مرگ ومیر و حدود
۱۱.۵ برابر میزان بستری در بیمارستان ها را کاهش 

می دهد.
ابوالقاســمی افزود: نتایج ایــن تحقیق که روز 

یکشنبه ۲۵ مهرماه در فضای مجازی نیز به اشتراک 
 گذاشــته شد، همچنین نشــان داد، تزریق واکسن
۱۸ برابر میزان ابتال به کووید۱۹ را کاهش می دهد، 
عمده واکســن ها در این مطالعه سینوفارم بود، اما 
جزییــات تحقیق هنوز در دســترس نیســت. وی 
خاطرنشــان کرد: به منظور اطمینان به نتایج یک 
مطالعه باید همه اجزاء تحقیق مشخص شده و نتایج 
کنونی در فضای مجازی در حال حاضر کافی نیست.
عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا یادآور شــد: 
شــرایط مطالعه هم باید به طور کامل مورد بررسی 
قرار گیرد. به عنوان مثال، یک واکسن در زمانی تزریق 
می شود که اصال پیکی در کشور وجود نداشته و یک 

واکسن ممکن است، در پیک کرونا تزریق شود.

عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا: 

واکسن »سینوفارم«
 مرگ و میر را ۱۲ برابرکاهش می دهد

موضوع مناقصه: خرید پالت چوبی
PIS-000460 :شماره مناقصه

شرکت پتروشیمی ایالم به استناد مجوز صادره از کمیسیون معامالت، 
در نظــر دارد تعداد ۳۳۰,۰۰۰ عدد پالت چوبی مورد نیاز خود مطابق 
مشخصات درج شده در اسناد استعالم ارزیابی کیفی را از طریق مناقصه 

عمومی یک مرحله ای خریداری نمایند.
لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران بدینوســیله از شرکت های واجد 
شــرایط دعوت میگردد در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه، از 
تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ به سامانه الکترونیکی معامالت شرکت پتروشیمی 
ایالم به نشــانی samim-ilampetro.com مراجعه و نسبت به 
دریافت اســناد اقدام و حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ 
مدارک ارزیابی کیفی را تکمیل و در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی معامالت 
شرکت پتروشیمی ایالم انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، جهت ثبت نام، دریافت نام کاربری و کلمه 
عبور ســامانه و راهنمایی، با شــماره تلفن ۰۸۴3۲۷۲39۴۸ تماس 

حاصل نمایند. 
اسناد مناقصه پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، 
از طریق ســامانه الکترونیکی معامالت به مناقصه گران واجد صالحیت 

ارسال خواهد شد.
مناقصه گر الزم اســت توانایی تودیع ضمانتنامه شرکت در مناقصه به 
میزان ۱۱ میلیارد ریال را داشته باشد )در مرحله ارزیابی کیفی نیاز به 

ارایه ضمانتنامه نمی باشد(.
آدرس:  ایالم- چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایالم 

پورتال اطالع رسانی و برگزاری الکترونیکی معامالت:
samim-ilampetro.com

تلفن:  ۵-۰۸۴333۶۰۷۸۲   داخلی: 3۰۰3
فکس:  ۰۸۴3۲۷۲39۴۸  
کدپستی:  ۶93۶۱۵9۷۰۰ 

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است.

 آگهی فراخوان شناسایی 
و ارزیابی کیفی مناقصه گران

نوبت اول

۱- نام و نشــاني مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و کد پستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، 
به نشاني تهران، سعادت آباد ، باالتراز کوي فراز ، بلوار برق تهران ، شرکت برق منطقه اي تهران ، ساختمان حوزه ستادي ، طبقه سوم ، بال شرقي، امور 

تدارکات و قراردادها
۲- موضوع مناقصات : مناقصات عمومی یک مرحله اي بشرح ذیل: 

مبلغ برآوردي مناقصه: ۱۲.۸۶۶.۷۵۸.۲۶۰ ریال 
3- زمان ، مهلــت ، مبلغ ومحــل دریافت اســناد: متقاضیان 
مي تواننــد از تاریــخ ۷/۲۷ /۱۴۰۰ لغایــت ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ به ســامانه 
 www.setadiran.ir الکترونیکــي تــدارکات دولــت بــه آدرس
مراجعــه و با پرداخــت مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال از طریــق درگاه پرداخت 
اینترنتي به شــماره حســاب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ )شــماره شبا 
IR ۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵( به نام شرکت برق منطقه اي 
تهــران نــزد اداره کل خزانه بانک مرکزي به شــماره شناســه واریزي 
خرید  جهــت   ۳-۶۴-۰۵۰۹-۷۴-۲۲۱۵۰۰-۸۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳

اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
۴-مدت اعتبار پیشنهادات: اعتبار پیشنهادات از زمان افتتاح پاکات 

شش ماه مي باشد.
۵-نــوع و مبلغ تضمیــن شــرکت در فرآیند ارجــاع کار: 
مبلــغ تضمین شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار بصــورت ضمانتنامه 
 بانکــي معتبر یــا واریــز نقــدي بحســاب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ 
)شماره شبا IR ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ و شماره شناسه 
۹۶۲۲۲۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱( تمرکز سپرده هاي برق 

تهران نزد خزانه مي باشد.
۶-نام ونشاني دستگاه نظارت: شرکت برق منطقه اي تهران به نشاني 

مندرج در بند یک
۷-زمان و محل تحویل پیشــنهادات: پیشــنهاد دهندگان مي باید 
ضمــن بارگذاري تصویــر کلیه مدارک پاکات )الف ، ب ، ج( در ســامانه 
 تدارکات الکترونیکي دولت تا ســاعت۱۹ بعدازظهر روز دوشــنبه مورخ

۱۷/ ۰۸/ ۱۴۰۰ ، نســبت به ارســال اصل مدارک مطابق شــرایط درج 
شــده در اســناد مناقصه، در پاکت الک ومهر شــده تا ساعت ۱۴ روز 
سه شــنبه مورخ ۱۸/ ۱۴۰۰/۰۸ به دبیرخانه حراســت به نشاني مندرج 
در بنــد یک )طبقه دوم( تحویل و رســید دریافت دارند. تمامي فرآیند 
 برگزاري مناقصه از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکي دولت صورت

 مي پذیرد.
۸-گشــایش پیشنهادات: پیشنهادات ارائه شــده در سامانه در روز 
چهارشــنبه مورخ۱۹/ ۰۸/ ۱۴۰۰ ســاعت ۱۰ صبح  درســالن پژوهش 
۳ واقع در طبقه ســوم ساختمان ســتادي شرکت برق منطقه اي تهران 

گشایش خواهد یافت.
9- آخرین پایه اخذ شــده از ســازمان برنامه و بودجه کشــور در رشته 

نیرو پایه ۵ 
۱۰- سوابق اجرایي شامل موافقتنامه قرارداد و حسن انجام کار از کارفرمایان 

قبلي در زمینه تعویض تابلوهاي حفاظت باسبار
۱۱- ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمني، براســاس ضوابط و مقررات 

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي الزامي است.
عالقمندان به شرکت در مناقصه مي بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي 
امضاي الکترونیکي )توکن( با شماره هاي دفتر ثبت نام ۸۸9۶9۷3۷ و 

۸۵۱93۷۶۸ و مرکز تماس ۲۷3۱3۱3۱ تماس حاصل نمایند.
www.setadiran.ir              سامانه تدارکات الکترونیکي دولت
http://iets.mporg.ir        پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
http://tender.tavanir.org.ir  پایگاه اطالع رساني مناقصات شرکت توانیر
www.trec.co.ir پایگاه اطالع رساني مناقصات شرکت برق منطقه اي تهران 

وزارتنیرو
شرکتبرقمنطقهايتهران

آگهيمناقصهعموميیکمرحلهاي۱۴۰۰/۱۳۰۰۱ شرکت سهامي برق منطقه اي تهران

روابطعمومی
شرکتبرقمنطقهایتهران شناسه آگهی: ۱۲۰۷۹۷۶

م الف ۲۴۶۵ 

مصرفبهینهبرقیکمسئولیتاجتماعياست

شماره مناقصه
)مرجع(

شماره فراخوان در سامانه 
موضوع مناقصهتدارکات الکترونیکي دولت

میزان تضمین ) سپرده (
 شرکت در فرآیند
 ارجاع کار )ریال(

زمان گشایش 
پیشنهادات

مناقصه تعویض تابلوهاي حفاظت باسبار ۱۴۰۰/۱۳۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۰۰۸۰۰۰۰۸۵
ساعت : ۲۳۰۶۴۳,۳۴۰,۰۰۰۱۰ کیلوولت پست فیروزبهرام 

از کلیه سهامداران شــرکت کوره های القایی دماوند )سهامی خاص( به شماره ثبت 
199 دعوت به عمل می آید تا در تاریخ 1400/08/12 چهارشــنبه ساعت 9 صبح در 
محل قانونی شــرکت در جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت با 

موضوعات ذیل الذکر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش بازرس قانونی شرکت
2- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان صورت های مالی سال مالی منتهی به 99/12/29

3- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و حسابرسان شرکت 
4- تعیین و انتخاب مدیران و مشخص کردن سمت آنها

5- تعیین حق امضای مدیران
6- تعیین اعضای هیئت مدیره

7- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
8- سایر مواردی که از ناحیه سهامداران در جلسه مطرح گردد.

هیئتمدیره

آگهیدعوتبهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده
شرکتکورههایالقائیدماوند

رئیس کل ســازمان غذا و دارو گفت: قرار نیست ناصرخسرویی را که 
سال ها با آن مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش کنیم و غیرقابل کنترل 

باشد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا شانه ساز در حاشیه گردهمایی معاونین 
غذا و داروی دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، در جمع خبرنگاران، درباره 
بحث فروش اینترنتی دارو، اظهارداشــت: همان طور که بسیاری از اقالم در فضای 
مجازی عرضه می شود و فروش می رود، این موضوع در حوزه اقالم سالمت محور هم 
باید ساماندهی شود که دارو در آنها جزو آخرین قلم ها خواهد بود. برخی نظرشان 
نقض کلی فروش اینترنتی کاالهای سالمت محور است و گویا اصال چنین پدیده ای 
وجود ندارد و عده ای هم می گویند بی مهابا و عنان گسیخته باید در فضای مجازی 

فروخته شود که هر دو اینها اشتباه است.
 شانه ســاز با بیان اینکه فروش اینترنتی کاالهای ســالمت محور، باید حتما 
بر اســاس یک منطق عقالیی ساماندهی شود، افزود: به طوری که مردم سود برند 
و کســب و کار اینترنتی هم در چارچوب منطق خــودش و در چارچوب قانون و 
مقرراتی که تعیین می شود، بتواند استفاده کند. نظر سازمان این است که ما نه با 

افراط و نه با تفریط در این زمینه موافق نیستیم.
وی ادامه داد: اسنپ دکتر و... بسیار افتضاح در این زمینه کار کردند، به طوری 
که یکسری اقالم غیرمجاز را می فروشند و گویی کار ناصرخسرو وارد فضای مجازی 
شــده است. به عنوان مثال ما داروی ســقط جنین را با زحمت فراوان ساماندهی 
کردیم، حاال فرد با یک تلفن داروی ســقط را درب خانه اش تحویل می گیرد، این 
درست نیست. این همان کسانی هستند که می خواهند اقالم سالمت را بی بندوبار 

به صورت اینترنتی بفروشند.
رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: عده ای هــم می خواهند کال تعطیل کنند و 
بگویند هیچ قلم سالمت محوری نباید به صورت اینترنتی فروخته شود که این هم 
اشتباه است. ما باید حتما دارو، مکمل و اقالم اینچنینی را از داروخانه تامین کنیم 

و حتما باید از شبکه رسمی توزیع تامین شده باشد و شناسنامه دار باشد.
شانه ســاز تاکید کرد: قرار ما این نیســت که ناصرخسرویی را که سالها با آن 
مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش کنیم و غیرقابل کنترل باشد. کسانی نظرات 
خاصی نسبت به این موضوع دارند و می خواهند داروهای زنجیره ای و بی حساب و 
کتاب عمل کنند و بخش مهمی از پول و اقتصاد کشور را وارد حوزه تجارت کنند 
که البته اسمشــان هم رویشان است و کارشــان بازرگانی است. ما با این قضیه به 

شدت مخالفیم و اجازه نمی دهیم این کار انجام شود.
وی افــزود: هرکس که این داروها را در فضای مجازی می فروشــد و فشــار 
مــی آورد که در کانال غیرمجاز این داروها را عرضه کند، ســودش را می برد. واقعا 
باید حساســیت نســبت به این موضوع در کل کشور ایجاد شود که سالمت مردم 

دستخوش سودخواهی و سودجویی غیرمنطقی عده ای نشود.
رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: تعداد زیادی از این کانال ها و افرادی را که به 
صــورت غیرمجاز در این زمینه کار می کنند، با همکاری دســتگاه های انتظامی و 
امنیتی معرفی کردیم و دستگاه های قضایی با آنها برخورد می کنند. فضای مجازی 
این قدر افسارگسیخته عمل می کند که یک فرآورده ای تحت عنوان مکمل الغری، 
ماده مخدر شیشــه را دارد عرضه می کند و این نشــان می دهد که باید نظارت و 
حساسیت کشوری ایجاد شود. این درحالی  است که متاسفانه در برخی دستگاه ها 
متوجه می شویم که در سطوح باال دارد از چنین چیزی پشتیبانی می شود که اجازه 
دهید هر کار ناصواب و نادرســتی کــه می خواهند، انجام دهند. ما با این قضیه به 
این صورت مخالفیم. در عین حال هم نمی خواهیم بحث اســتفاده و امکان خرید 

اینترنتی را از مردم سلب کنیم و قانونمند شدن این موضوع مدنظرمان است.

هشدار رئیس  سازمان غذا و دارو 
درباره ایجاد پدیده ناصرخسرو مجازی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران:

برای کنترل آلودگی هوا از ابتدای آبان برنامه ویژه ای داریم
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران 
گفــت: برنامه چهار ماهه ویــژه ای برای پایش و 
کنترل آلودگی هوا در فصل سرما پیش بینی شده 
که شــامل یک برنامه اجرایی نظارتی و اقدامات 
فرهنگی و اطالع رسانی است که از ابتدای آبان ماه 

اجرا می شود.
بــه گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیســت 
استان تهران، سعید محمودی در نشست کمیته تخصصی 
پیشــگیری آلودگی هوا که در اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: اولویت اصلی 
ما در ایام پیش رو نظارت و پایش های محیط زیســتی 

در حوزه آلودگی هواســت چراکه در فصل سرما در کنار 
آلودگــی هوا و پدیده اینورژن به احتمال زیاد و با توجه 
به مدل های پیش بینی آب و هوایی و کاهش بارندگی، با 
کانون های گرد و غبار در استان تهران مواجه خواهیم بود.

محمــودی با بیان اینکه بر این اســاس از هم اکنون 
برنامه پایشــی چهارماهه ای پیش بینی شــده است که 
شامل اقدامات اجرایی، نظارتی، فرهنگی و اطالع رسانی با 
همکاری دستگاه ها و سازمان های مسئول می شود، افزود: 
بر اساس این برنامه در بخش پایش ها عالوه بر کنترل صنایع 
کوچک مقیاس و واحدها صنفی و شــهرک ها و لکه های 
صنعتی همچنین مراکز معاینه فنی و پمپ بنزین ها، سوخت 

مصرفی صنایع بزرگ مقیاس و برخی واحدهای صنعتی 
خصوصا در شرایط اضطرار آلودگی هوا بصورت روزانه در 

کل استان پایش و بررسی می شود.
 اجازه مصرف سوخت مازوت را نخواهیم داد

وی بــا تأکید بر اینکه به لحاظ جلوگیری از افزایش 
آلودگی هوا و حفظ ســالمت شــهروندان اجازه مصرف 
سوخت مازوت را به هیچ وجه نخواهیم داد، بیان داشت: 
در این برنامه حتی واحدهایی که دارای ســامانه پایش 
لحظه ای هستند و یا اقدام به خوداظهاری کرده اند، به طور 

روزانه و هفتگی بازدید و رصد خواهند شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین 

از برپایی گشــت و پایش های مشترک با بخشداری ها و 
شهرداری های شهرســتان های استان خبر داد و گفت: 
این گشــت ها بیشتر برای مقابله و برخورد با کانون های 
آلودگی به خصوص معضل ضایعات سوزی و پسماندسوزی 
در حاشیه شهرها خواهد بود و در این زمینه انتظار قانونی 
این اســت که همراهی مناسبی از ســوی دستگاه های 

مسئول صورت پذیرد.
محمــودی همچنیــن از کلیه بخش هــای دولتی، 
نیمه دولتی و خصوصی خواســت از هم اکنون موضوع 
معاینه فنی ســرویس های خودرویی و استاندارد سازی 

موتورخانه های خود را در دستورکار قرار دهند.

تزریق یک میلیون و ۴۷۰ هزار ُدز واکسن کرونا 
در شبانه روز گذشته

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای 
ناجا نســبت به کالهبرداری یا سوءاستفاده از شهروندان در پوشش 

صدور کارت واکسن کرونا هشدار داد.
ســرهنگ علی محمد رجبی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به 
فرآیند آنالین دریافت کارت واکسن کرونا، اظهار داشت:  برابر اعالم مسئوالن 
وزارت بهداشــت و ستاد ملی مقابله با کرونا، تمامی افرادی که واکسن کرونا 
را تزریق کرده باشــند، می توانند با مراجعه به سامانه سالمت، کارت واکسن 

دیجیتال فارسی خود را به صورت رایگان دریافت کنند.
رجبی ادامه داد:  در این شــرایط ممکن اســت افراد ســودجو با ایجاد 
سامانه های جعلی یا حتی تماس و ارسال پیامک به شهروندان مبالغی را برای 
صدور کارت واکسن دریافت کرده یا اطالعات هویتی کاربران را دریافت کنند که 
الزم است شهروندان هوشیار باشند که صدور این کارت ها به صورت الکترونیک 
یا همان دیجیتال بوده، مبلغی برای آن دریافت نمی شود و تنها مرجع رسمی 
صدور آن همان ســامانه ثبت نام واکسیناسیون کرونا است که از سوی وزارت 
بهداشت راه اندازی شده اســت. وی افزود:  در مواردی که شهروندان با موارد 
ســودجویانه و مشکوک رو به رو شدند باید بدانند که یا به سایت ها و صفحات 
فیشینگ هدایت خواهند شد یا احتمال سوءاستفاده از اطالعات هویتی آنان 
وجود دارد و از این رو الزم است که اعتماد کردن به چنین تبلیغاتی که ممکن 

است از طریق تماس یا ارسال پیام انجام شود، پرهیز کنند.

هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری 
در پوشش کارت واکسن کرونا

معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی اســتاندار تهران از لغو 
دورکاری کارکنان در ادارات استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غالمرضا عباس پاشــا با اشاره به تصمیم ویژه 
استاندار تهران مبنی بر لغو دورکاری کارکنان دولت و غیردولتی در پایتخت 
و اســتان تهران اظهار داشت: از سه شنبه ۲۷ مهرماه طبق مصوبه ستاد ملی 
کرونا همه کارکنان باید در محل کار حاضر باشــند. عباس پاشا افزود: تاکید 
 بر این اســت که نظارت جدی بر پروتکل های بهداشــتی صورت بگیرد و از 
هر گونه عادی انگاری در دستگاه های دولتی جلوگیری شود. وی با بیان اینکه 
از امروز )سه شنبه( شاهد حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان ادارات خواهیم بود، 
ادامه داد: تا اطالع ثانوی و به دلیل اینکه پرسنل غذا را در کنار خانواده میل 

کنند ساعت کاری از ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.

دورکاری کارکنان
 در ادارات استان تهران لغو شد

معاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی تهران بزرگ درباره کلیپ 
منتشــر در فضای مجازی مبنی بر دستگیری خانمی توسط پلیس 

امنیت اخالقی تهران بزرگ توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایســنا، ســرهنگ مراد مرادی گفت: در اجرای دستور ویژه 
فرمانده محترم ناجا درخصوص کلیپ منتشــر شده در فضای مجازی مبنی 
بر دستگیری خانمی توسط پلیس امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی تهران 

بزرگ، موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.
مرادی افزود: بررسی ها نشان می دهد که علت دستگیری وی بدحجابی 
نبوده و بنا به درخواست مردم و کسبه محل از پلیس، به اتهام دیگری صورت 
گرفته اســت و زمان دستگیری ضمن توهین و پرخاشگری، از دستور پلیس 
تمرد و ســرپیچی کرده اســت که در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و 

تحویل مقامات قضائی شده است.
وی درخصوص شــیوه دستگیری متهم بیان داشت: البته رفتار مامور در 
صحنه، غیرحرفه ای بوده و اینگونه برخوردها مورد تأیید نیســت و با شخص 

مزبور نیز برخورد الزم صورت گرفته است.

دستور ویژه فرمانده ناجا 
برای رسیدگی  به ماجرای ویدئوی دستگیری یک زن


