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درـ  فضایـ  مجـازی #  پرسهـ  

 میکشن و عزا میگیرن

 دارابی با انتشــار این تصاویر نوشــت: »خودشــون مردم رو میکشــن و 
خوشــحالی میکنن بعد که میفهمن بچه بوده بین مــردم می ندازن گردن 

جمهوری اسالمی.«
 این سؤال رو پاسخ بدید

 علی: »یه لحظه بذار کنار گوشی رو و ماهواره رو خاموش کن و یک سؤال 
از خودت بپرس! جمهوری اســالمی تا االن بیش از صد نیروی بســیجی و 
پلیســش شهید شدن که دست به اســلحه نبره که خونریزی نشه و آرامش 
برگرده به جامعه چرا باید یه بچه ۹ساله رو بکشه؟! چه نفعی میبره که بهش 

بگن بچه کش؟!«
 آقایان؛ جنگ رسانه است!

 احمد قدیری: »کثیف ترین جنگ روانی تاریخ، درحال وقوع اســت! رسما 
فراخوان کشتار می دهند و از کشته شدن مردم جشن می گیرند؛ بعد بالفاصله 
تغییر جهت می دهند و با منتســب کردن جنایات شان به نیروهای امنیتی، 
مخاطب احمق و بی بهره از عقل خود را به هر سو که می خواهند می کشانند. 

جادوی رسانه تعبیری جز این ندارد!«
 تکرار یک سناریوی دروغ

 کاربری نوشت: »یک بار پدر مهسا امینی با دروغ آشکار و انکار سابقه بیماری 
دخترش باعث شد صدها نفر آسیب ببینن، حاال گویا مادر کیان هم بابت مشکل 
قبلی با حکومت، قراره همون مسیر تهمت زنی کور و نا آگاهانه رو تکرار کنه.«

 جنگ با دست خالی
 مرتضی:»این همه نیروی امنیتی رو شهید کردن لباس از تنشون درآوردن 

ولی از هیچ کدومشون سالح به غنیمت نگرفتن،گرفتی چی شد!؟«
 دولت عمل

 انصاری: »بعد از رایگان شــدن برق چندین میلیون مشــترک، حاال خبر 
رســیده گاز بسیاری از مردم نیز رایگان شده اســت. دولت داری به شعار و 

حرف نیست، به عمل است!«

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تأیید همه آنها از سوی کیهان نیست.

شبکه خبری الجزیره از جان باختن 
دســت کم ۲۱ تن از جمله هفت کودک 
بر اثر آتش سوزی در ساختمانی در غزه 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، شبکه 
خبری الجزیره انگلیسی در گزارشی اعالم کرد، 

آتش سوزی در ساختمانی در غزه که از یک مهمانی خانوادگی آغاز شد اکنون 
به یک حادثه غم انگیز ملی تبدیل شــده است. آتش سوزی در ساختمانی در 
کمپ پر ازدحام آوارگان جبالیا در شمال نوار غزه رخ داد. همسایگان می گویند 
صدای جیغ را هنگام وقوع آتش سوزی شنیدند، اما شعله های آتش به اندازه ای 
شدید بود که نتوانستند به افراد گرفتار در داخل ساختمان کمک کنند. »زهیر 
شــاهین« از اعضای دفاع شــهری غزه گفت، پس از اعالم آتش سوزی، آتش 
نشانان فوری به محل اعزام شدند و دفاع شهری نیز تحقیقات خود را بالفاصله 
آغاز کرد. »ایاذ آلبزام« سخنگوی وزارت کشور غزه افزود، نیرو های دفاع مدنی 
مشکالت فراوانی برای مهار آتش سوزی گسترده داشتند. شمار زیادی از آتش 
نشانان به همراه پلیس به صحنه اعزام شدند و با استفاده از تجهیزات آتش را 
مهار کردند و اجازه ندادند شــعله های آتش به ساختمان های مجاور و منطقه 
سرایت کند. الجزیره افزود، افراد نجات یافته از حادثه آتش سوزی به سرعت 
به بیمارستان منتقل شدند. ادامه محاصره نوار غزه توسط اسرائیل امدادرسانی 

به بیماران را با مشکل مواجه کرده است.

 حریق در 
ساختمان مسکونی 

با ۲۱ قربانی

فلسطین

معاون درمان وزارت بهداشــت گفت: در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی از نظر دارو دچار 

کمبودی نیستیم.
سعید کریمی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان اظهارداشــت: در حال حاضر ۱۵۴ هزار تخت 
بیمارســتانی در سراسر کشور وجود دارند که باالی 
۱۰۵ هزار تخت در بخش دولتی و سایر تخت ها در 
بخش نهادهای غیر دولتی و خیریه هستند. مجموع 
تعداد بیماران تنفسی حدود سه هزار نفر در سراسر 

کشور است.
کریمی با بیان اینکه بســته توانبخشی متحول 
خواهد شد، ادامه داد: در این بسته توانبخشی جدید 
تنها گفتار درمانی نبوده و کار درمانی نیز خواهد بود.

وی بیان داشت: با تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 
۲۶ بیماری معرفی شــده تحت عنوان بیماری های 
صعب العالج و بیمه شدن خدمات توانبخشی بیماران 
بســیاری از مشــکالت آنها به دلیل هزینه های باال 

برطرف خواهد شد.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: توسعه مراکز 
بســتری توانبخشی است و خدمات در همین بسته 
جدید توانبخشــی دیده شــده است. قسمت عمده 

پوشش بیمه ای به سمت خدمات توانبخشی خواهد 
رفت. در حال حاضر بسیاری از این بیماران با دریافت 
خدمات توانبخشی شرایط زندگیشان بهتر خواهد شد.

کریمی گفت: در بیمارستان ها و مراکز درمانی از 
نظر دارو دچار کمبودی نیستیم. اگر تامین اجتماعی 

بدهی های ما را ندهد دچار مشکالتی خواهیم شد.
 گالیه بیماران نادر از کمبود برخی اقالم دارویی

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر با اشاره به اینکه 
۹۰ درصد داروی بیماران نادر وارداتی است، گفت: 
بنابراین الزم است تا تدابیری اندیشیده که حتی به 
شکل مقطعی نیز دچار کمبودهای دارویی برای این 
بیماران نشویم؛ درحالی که اکنون بیماران از کمبود 

برخی اقالم دارویی خود گالیه دارند.
حمیدرضا ادراکی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه بیمــاران نادر دو نــوع دارو دارند که یک 
نوع داروی ســاده بیماری آنهــا و نوعی هم داروی 
تخصصی درمانی است که با توجه به مرحله بیماری 
تجویز می شود، اظهارداشت: درمان بیماری های نادر 
بایــد تحت پروتکل خاصی صورت گیرد و نمی توان 
به ارائه داروی تــک دز اکتفا کرد؛ زیرا این بیماران 
مزمن هســتند و باید با اصول دارو و درمان دریافت 

کنند و اگر یک دز دارو به موقع مصرف نشود دوباره 
به نقطه ابتدایی درمان بازمی گردیم.

ادراکی بــا تاکید بر لزوم ارائه مســتمر دارو به 
بیماران نــادر،  افزود: بیــش از ۹۰ درصد داروهای 
بیماران نادر از خارج از کشور تامین می شود و باید 
قرارداد منظم با شــرکت های دارویی بســته شود و 
تامیــن ارز هم به موقع صورت گیرد تا برای واردات 
داروی بیمار نادر دچار مشکل نشویم. اکنون بیماران 
»میاستنی گراویس« برای تامین داروهای ساده خود 
هم دچار مشکل هستند و مرتبا این گرفتاری خود را 

به ما انتقال می دهند.
 IVIG وی بیان داشــت: همچنین دارویی با نام
وجود دارد که نوعی گاماگلوبولین است که برای اینکه 
سیستم ایمنی بیماران تقویت شود تا بتواند درمان را 
به خوبی شروع کند، الزم است مصرف شود اما این 
روزها تامین آن برای بیماران تبدیل به معضل شده 
اســت. می دانیم که این روزها حتی تامین داروهای 
شــایع هم با مشکل رو به رو است ولی این مشکل به 
صورت مضاعف در تامین داروی بیماران نادر اثرگذار 
است. شــاید اکنون که این صحبت مطرح می شود 
برخی بگویند ما حتی در تامین کوآموکســی کالو 

و سرم هم مشکل داریم اما نباید فراموش کنیم که 
داروی بیماران نادر هم اهمیت خود را دارد.

مدیرعامل بنیاد بیماری های نــادر تاکید کرد: 
در مورد داروهای بیماران SMA خوشــبختانه چند 
محموله وارد شــد و به دستشان هم رسید اما باید 
این موضوع مدیریت شود که اوال دارو به موقع تامین 
شود و دوم اینکه پروسه ترخیص دارو از گمرک بدون 
تشریفات مرسوم صورت گیرد تا بیماران معطل توزیع 

دارو نباشند.
ادراکی با اشــاره به اینکه کمبود دارو می تواند 
عوارض غیرقابل بازگشتی برای بیماران نادر داشته 
باشــد، اظهارداشت: با اســتفاده از ابزارهایی نظیر 
صندوق بیماران نادر، خاص و صعب العالج می توان 
جلوی بروز چنین مشــکالتی را گرفت. شرکت های 
دارویی داخلی هم باید فعال شــوند چراکه کمبود و 

گرانی دارو از مشکالت مهم مردم است.
وی افزود: بر اســاس آخرین آمار، کمیســیون 
پزشکی بنیاد بیماری های نادر تاکنون در ایران ۳۹۰ 
نوع بیماری نادر شناسایی کرده  است و تمام مدارک 
حدود ۴۸۵۰ بیمار نادر تایید شده و در کمیسیون ها 

هم به طور قطع به نام بیمار نادر شناسایی شدند.

یک شــرکت دانش بنیان در مرکز رشــد 
دانشــگاه علم و صنعت ایران »کاتتر انتقال 
جنین« طراحی و ساخته است که پیش از این، 
از سه کشــور آلمان، فرانسه و آمریکا تأمین 

می شده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دنیای تجهیزات 
پزشکی به وسایل انتقال دهنده به داخل یا خارج از 
بدن »کاتتر« می گویند. یک شرکت دانش بنیان در 
مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران »کاتتر انتقال 

جنین« طراحی و ساخته است.

ســاخت چنین دستگاهی نیازمند دانش فنی و 
فناوری بسیار باال است. این شرکت درصدد طراحی 
و تولید تمامی نیازهای تجهیزات مصرفی اتاق جراحی 
در زمینه ناباروری است. قیمت جهانی این تجهیز ۱۸ 
تا ۲۰ یورو است و نیاز کشور نیز ۱۰۰ هزار عدد در 
سال است. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان گفت: 
به واسطه اینکه این محصول با جنین در ارتباط است 
و بــرای انتقال جنین به داخل رحم در روند درمان 
ناباروری استفاده می شود هم به لحاظ ابعادی و هم 
به لحاظ موضوعات سمیت که برای محصول مطرح 

اســت، ویژگی هایی است که ساخت این محصول را 
خاص کرده است.

محسن خدادادی با بیان اینکه نیاز ایران به این 
تجهیز از سه کشــور آلمان، فرانسه و آمریکا تأمین 
می شــد، افزود: تقریباً باالی ۵۰ درصد مراکز درمان 
ناباروری، مشتریان ما هستند ضمن آنکه پژوهشگاه 
رویان، مرکز درمان ناباروری ابن ســینا، بیمارستان 
دکتر شریعتی، مرکز مشــتاق اصفهان، بیمارستان 
رضوی مشهد و بســیاری از مراکز پرمصرف و برند 

کشور نیز جزو مشتریان ما هستند.

مسئول کنترل کیفیت این شرکت دانش بنیان نیز 
گفت: برای تولید این محصول بیش از ۵۰ ایستگاه 
و فرآیند کنترل کیفیت درنظر گرفتیم که از ابتدای 
ورود مواد اولیه به سیستم تا انتهای کار که بسته بندی 
انجام می شود با استفاده از روش های مختلف و ابزار 

دقیق، محصول خود را کنترل می کنیم.
علیرضا نژادجود تأکید کرد: ما توانستیم در حدود 
دو میلیون یورو از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده 
و صرفه جویی کنیم و قیمت تمام شده این محصول 

نصف نمونه های خارجی است.

 موفقیت یک شرکت دانش بنیان 
در ساخت تجهیزات درمان ناباروری با نصف قیمت نمونه خارجی

کشف ۸۰۰ قبضه سالح جنگی طی حدود 2 ماه گذشته توسط مرزبانان کشور
رئیس پلیس مترو پایتخت از دســتگیری فرد هنجارشکن در 

ایستگاه مترو و کشف چاقو و افشانه فلفلی از وی خبر داد. 
به گزارش تسنیم، سرهنگ ســعید عطاالهی با اشاره به دستگیری یک 
فرد هنجارشکن در مترو اظهارداشت: این فرد که به دنبال تحریک و تهییج 
شــهروندان و برهم زدن نظم و امنیت ایســتگاه مترو بود توسط پلیس مترو 

دستگیر شد.
وی با اشــاره به اینکه متهم با ماموران پلیس درگیر شــد و قصد فرار از 

محل را داشت،  گفت: از متهم چاقو و یک عدد افشانه فلفلی کشف شد.
جزئیات مضروب شدن ۲ مأمور مترو

ســخنگوی شــهرداری تهران جزئیات مضروب شــدن ۲ مامور مترو را 
تشریح کرد.

به گزارش ایرنا، عبدالمطهر محمدخانی در مورد جزئیات مضروب شدن 
دو مامور خط چهار متروی تهران)شــهید کالهدوز- ارم سبز( در مترو گفت: 
در ساعت ۱۷ روز چهارشنبه در ایستگاه تئاتر شهر حدود ۱۰ نفر از آشوبگران 
وارد مترو شــدند. محمدخانی با بیان اینکه این افراد تالش داشتند که با باز 
نگهداشتن درب در یکی از قطارها مانع حرکت قطار شوند افزود: این مسئله 
ســبب اختالل در سیستم مترو شد و نارضایتی مسافران را به همراه داشت، 
در ایــن میان همکاران مترو تالش می کنند که مانع این حرکت شــوند و از 

تجهیزات مترو صیانت کنند که مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.
وی ادامه داد: یکی از همکاران مضروب مترو صبح پنجشنبه از بیمارستان 
مرخص شد، اما متاسفانه همکار دیگر به دلیل ضربات چاقویی که به وی وارد 

شده از ناحیه ریه دچار آسیب جدی شده و همچنان تحت مداوا است. 
سخنگوی شــهرداری تهران با اشاره به اعالم پلیس مبنی بر دستگیری 
تعدادی از ضاربان، در مورد میزان خسارات وارد شده به مترو نیز گفت: هنوز 
جمع بندی نهایی به دســتمان نرسیده اما خسارت قابل توجهی به تجهیزات 

مترو به خصوص در خط چهار وارد شده است.

 دستگیری فرد مسلح و هنجارشکن 
در متروی تهران

معاون وزیر بهداشت:

بیمارستان ها و مراکز درمانی از نظر دارو دچار کمبود نیستند

 ســازمان بهشت حضرت زهرا)ســام ا... علیها( درنظردارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی
واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

الف( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین براي 
خرید اســناد مناقصه مي توانند با در دست داشتن فیش واریزي به مبلغ 
۲.۰۰۰.۰۰۰ریال به شماره حساب ۲۰۳۱ نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا 
)سالم ا... علیها( به جاده قدیم تهران - قم، ساختمان اداري شماره یک 

سازمان، اداره قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.
ب( میزان سپرده و شماره حساب: متقاضیان می بایست مبلغ مندرج 
در جدول فوق را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه 
بانکی در وجه ســازمان بهشت زهرا )س( با اعتبار حداقل سه ماه و قابل 
تمدید یا وجه واریزی به حساب ۱۰۰۳ بانک شهر شعبه بهشت زهرا )س( 
به نام سازمان بهشت زهرا )س( به همراه اسناد مناقصه در پاکت الف به 

دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
ج( هزینه آگهی در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

د( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشــار آگهي به مــدت ۱۰ روز در 
 اوقات اداري جهت دریافت و تکمیل وتحویل اســناد مناقصه مي باشــد.

)مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه سازمان ساعت ۱۵:۴۵ می باشد(.
ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد و نمونه قرارداد درج مي باشد که 
شــرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولي امضاء نموده و 

در پاکت هاي الک ومهرشده »الف« و»ب« تحویل نمایند.
بدیهي اســت شرکت درمناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و 
تکالیف مقرر در اســناد مناقصه و نمونه قرارداد بوده و ســازمان در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

روابط عمومي سازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهي تجدید مناقصه عمومي
مرحله دوم شماره: ۴۱/ ۱۴۰۱

تعداد محل های نصبموضوع
مدت میزان سپرده)قالب(

شرایط متقاضیتحویل

 تهیه و نصب، 
پل عابر پیاده روی 

 نهر و باغچه 
در سطح ناحیه ۱

 روی نهر 
۱۰۰۰و باغچه دور قطعات

۱۲ ماه۷.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱- گواهینامه تعیین توان فنی و تشخیص 
و  تاسیسات  رشته  در  معتبر  صالحیت 
پیمان،  مبلغ  با  مرتبط  رتبه  با  تجهیزات، 
انجام  مجاز  سقف  و  ریالی  ظرفیت  دارای 
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  از   کار 
۲- ترجیحاً ارائه یک نمونه قرارداد مشابه در 

زمینه نگهداری پل های عابر پیاده مکانیزه

 

 روی نهر 
۱۰۰و باغچه بلوار اصلی

 تهیه و نصب،
پل عابر پیاده روی 

 نهر و باغچه
در سطح ناحیه ۳

 روی نهر
۴۰۰ و باغچه دور قطعات

 سازمان بهشت زهرا)س( در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط 
جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

۱( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین براي خرید اسناد 
مناقصه مي توانند با در دست داشتن فیش واریزي به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به 
شماره حساب ۲۰۳۱ نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا )سالم ا... علیها( به آدرس 
جاده قدیم تهران، قم ساختمان اداري شماره یک سازمان، اداره قراردادها جهت 

دریافت اسناد مراجعه نمایند.
۲( میزان ســپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به 
عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت 
زهرا)س( با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب ۱۰۰۳ 
بانک شهر شعبه بهشت زهرا )س( به نام سازمان بهشت زهرا )س( به همراه اسناد 

مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
3( هزینه آگهی: در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

4( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشار آگهي به مدت ۱۰ روز در اوقات اداري 
جهت دریافت و تکمیل و تحویل اســناد مناقصه مي باشد. )ساعت تحویل پاکات 

به دبیرخانه سازمان ۱۵:۴۵ می باشد.
5( بدیهي است شرکت درمناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف 
مقرر در اســناد مناقصه و نمونه قرارداد بوده و سازمان در رد یاقبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختاراست.
ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج شده است که شرکت کنندگان باید 
مدارک را پس از اخذ با قید قبولي امضاء نموده و در پاکت هاي الک و مهرشده 

»الف« و »ب« تحویل نمایند.

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهي تجدید مناقصه عمومي

روابط عمومي سازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

 شماره: ۴۳/ ۱۴۰۱

برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

میزان سپرده 
)ریال(

مدت 
شرایط متقاضی)ماه(

عملیات رنگ آمیزی 
پاکسازی، شست و شو و 

رنگ آمیزی نماها، سطوح 
و مبلمان شهری در 

سطح محدوده سازمان 
بهشت حضرت زهرا )س( 
و شهرداری صحن حرم 

مطهر امام )ره( 

۲۴.۸۲۰.۶۰۰.۰۰۰۱.۲۴۲.۰۰۰.۰۰۰۱۲

۱- دارا بودن گواهینامه توان فنی و تشخیص صالحیت 
معتبر در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور 
یا رشــته رنــگ آمیــزی از اداره کل برنامه ریزی و 
 توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران. 
۲- دارای ظرفیت ریالی و ســقف مجاز انجام کار از 
سازمان برنامه و بودجه کشور یا از اداره کل برنامه ریزی 
 و توسعه شهری امور خدمات شهری شهرداری تهران. 
 ۳- ثبت نــام کارت الکترونیکــی ارائه دهندگان و 

تامین کنندگان شهرداری تهران.

سازمان بهشت زهرا)س( در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط 
جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

۱( محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات: کلیه داوطلبین براي خرید اسناد 
مناقصه مي توانند با در دست داشتن فیش واریزي به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به 
شماره حساب ۲۰۳۱ نزد بانک شهر شعبه بهشت زهرا )سالم ا... علیها( به آدرس 
جاده قدیم تهران، قم ساختمان اداري شماره یک سازمان، اداره قراردادها جهت 

دریافت اسناد مراجعه نمایند.
۲( میزان ســپرده شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به 
عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان بهشت 
زهرا)س( با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید یا وجه واریزی به حساب ۱۰۰۳ 
بانک شهر شعبه بهشت زهرا )س( به نام سازمان بهشت زهرا )س( به همراه اسناد 

مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار ارائه نماید.
3( هزینه آگهی: در روزنامه همشهری و کیهان به عهده برنده مناقصه می باشد.

4( مهلت ارائه اســناد: از تاریخ انتشار آگهي به مدت ۱۰ روز در اوقات اداري 

جهت دریافت وتکمیل وتحویل اسناد مناقصه مي باشد. )ساعت پایان تحویل پاکات 
به دبیرخانه ۱۵:۴۵ می باشد.(

5( بدیهي است شرکت درمناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف 
مقرر در اســناد مناقصه و نمونه قرارداد بوده و سازمان در رد یاقبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار است.
6( کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه پیمانکاران از طریق سایت 

www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند.
ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج شده است که شرکت کنندگان باید 
مدارک را پس از اخذ با قید قبولي امضاء نموده و در پاکت هاي الک و مهرشده 

»الف« و »ب« تحویل نمایند.

شهرداری تهران
سازمان بهشت زهرا)س(

آگهي مناقصه عمومي

روابط عمومي سازمان بهشت زهرا)سالم ا... علیها(
WWW.beheshtezahra.ir

شماره: ۴۲/ ۱۴۰۱

میزان سپرده برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
)ریال(

مدت 
شرایط متقاضی)ماه(

عملیــات طراحی، چــاپ و نصب، 
۲۶.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰۱.۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰۱۲نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی

۱- دارا بــودن گواهینامه تعیین توان فنی و 
تشــخیص صالحیت معتبر در رشته ابنیه یا 
تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور یا 
رشته چاپ و نصب بنر از اداره کل برنامه ریزي 
و توسعه شهري امور خدمات شهري شهرداري 

تهران با رتبه مرتبط با مبلغ پیمان.
۲- داراي ظرفیت ریالی و سقف مجاز انجام کار.

۳- ثبت نام کارت الکترونیکی ارائه دهندگان 
خدمات و تامین کنندگان شهرداری تهران.

اخیر  اقدام  درخصــوص  ارتباطات  وزیر 
اپلیکیشــن های بومی گفت:  گوگل علیــه 
پیگیری  های الزم را در مراجع بین المللی به 
منظور احقاق حق نخبگان کشور و مردم ایران 

انجام خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عیســی زارع پور در 
صفحه شخصی خود در یک پیام رسان بومی نوشت: 
»اخیراً چند ســکوی ایرانی کــه خدماتی در حوزه 
پیام رسانی و حمل ونقل ارائه می کنند از یک فروشگاه 
نرم افــزاری خارجی حذف شــده اند، از زمانی که در 
جریان این موضــوع قرار گرفتم به معاونین مربوطه 
دســتور دادم در تعامل با شــرکت های دانش بنیان 
مالک این سکوها، ابعاد فنی و حقوقی این موضوع را 

برای اجرای اقدامات مقتضی بررسی کنند.
صاحبان برخی پلتفرم های مطرح دنیا که خود 
را مالک انحصاری حوزه فناوری اطالعات می دانند، 
در طول ســالیان متمادی با اتخاذ سیاســت های 
انحصارگرایانــه و اســتاندارهای چندگانــه، تالش 

کرده اند مانع از رشد و توسعه فناوری در ایران عزیز 
شــوند و این اولین باری نیست که به بهانه تحریم، 
مــردم ما و حتی کاربران ایرانی سرتاســر دنیا را از 
نعمت اســتفاده از محصوالتی که ســاخته جوانان 
متخصص همین مملکت اســت محروم می کنند. 
اگرچه این موضــوع با بهانه های مختلف به دفعات 
انجام شــده است، اما تکرار آن در شرایط فعلی که 
سکوهای ایرانی در زمینه های مختلف توسعه خوبی 
پیدا کرده و مردم هم به استفاده از آنها رغبت نشان 
داده اند، شــائبه سیاسی بودن چنین تصمیماتی را 
قوت می بخشــد. از ســوی دیگر آنها چشم دیدن 
ایرانی توســعه یافته را هم ندارند و تالش می کنند 
از هر ابزاری برای وابســتگی ایران و ایرانی استفاده 

کنند.
چنــدی پیش دولــت آمریکا اعــالم کرد که 
تحریم های حوزه فناوری اطالعات را برای کشــور 
ایران برداشــته تا مردم ایــران از خدمات فناورانه 
آمریکایی بهره ببرند! اما در همین حال دسترســی 

به سرویس های محبوب ایرانی را که حاصل تالش 
جوانــان نخبه ایرانی در شــرکت های دانش بنیان 

است را محدود می کنند؟!
این دست اقدامات سیاسی این پلتفرم آمریکایی 
که متأسفانه جایگاه انحصاری هم در فضای مجازی 
دارد زنگ خطری برای همه ملت های مســتقل و 
نوآور دنیا محسوب می شود. اگر مدیران این شرکت 
طبق ادعای خود واقعاً به دنبال خلق ارزش، آسایش 
و رفاه برای همه مردم جهان هستند، چرا خدمات 
دیجیتال و خصوصی متعلق به شــرکت های دانش 
بنیان ایرانی که ابزار زندگی روزانه مردم هستند را 

محدود می کنند؟
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری 
سایر دستگاه های مسئول، پیگیری های الزم را در 
مراجع بین المللی به منظــور احقاق حق نخبگان 

کشور و مردم ایران انجام خواهد داد.
تصــور کنیــد اکنــون و در شــرایط فعلــی 

فروشگاه های نرم افزاری داخلی نداشتیم!«

فرمانده مرزبانی انتظامی کشــور از مقابله 
با قاچاقچیان ساح و مهمات  بی امان مرزبانان 
و کشــف قریب به ۸۰۰ قبضه ساح جنگی طی 

حدود دو ماه گذشته خبر داد.
به گزارش تسنیم، سردار احمدعلی گودرزی روز 
پنجشــنبه در بازدید از نمایشــگاه کشفیات سالح و 
مهمات مرزبانی استان کرمانشاه در قصرشیرین در جمع 

خبرنگاران گفت: در جریان اغتشاشات اخیر که منشأ 
آن کشــور خبیث آمریکا و رژیم کودک کش اسرائیل 
اســت با اغفال تعدادی از افراد فریب خورده داخلی و 
حامیان آنان در خارج از کشور با هدف برهم زدن نظم 
و امنیت عمومی جامعه قصد ورود سالح و مهمات به 
داخل کشور را داشــتند و مرزبانان انتظامی همیشه 
بیدار و زحمتکش جمهوری اسالمی ایران که همواره 

با جدیت و اقتدار از مرز ها و ســرحدات ایران اسالمی 
حفاظت و حراســت می کنند با اشــراف اطالعاتی و 
همکاری مرزنشینان غیور توانستند مقادیر قابل توجهی 

سالح و مهمات را در مرز های کشور کشف کنند.
گودرزی با بیان اینکه مرزبانان در ۵۵ روز گذشته 
حدود ۸۰۰ قبضه ســالح جنگی که نسبت به مدت 
مشابه با افزایش ۴۰درصدی روبه رو بوده است، کشف 

کردنــد، افزود: در این رابطه ۱۶ قاچاقچی ســالح و 
مهمات با همت مرزبانان غیور دستگیر شدند.

وی با تأکید بر مقابله سخت و بی امان مرزبانان با 
قاچاقچیان سالح و مهمات خاطرنشان کرد: واردکردن 
هر نوع سالح و مهمات به کشور و بی توجهی به قانون 
حمل اســلحه جرم محسوب می شــود و مرتکب به 

مجازات های تعیین شده، محکوم خواهد شد.

واکنش وزیر ارتباطات به اقدام اخیر گوگل علیه اپلیکیشن های بومی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: انتظار 
داریم صداوسیما و رسانه های مختلف کشورمان 
توفیقات علمی را مقایســه، برجسته و معرفی 

کنند.
بــه گزارش ایرنا، محمد علــی زلفی گل با بیان 
اینکه امروز کشور ایران در منطقه رتبه اول علمی را 
دارد و دانشگاه های ما در رتبه بندی دنیا جایگاه های 
بسیار ارزشــمندی دارند، اظهارداشت: انتظار داریم 
صداوســیما و رســانه های مختلف کشــورمان این 

توفیقات را مقایسه، برجسته و معرفی کنند.
زلفی گل افــزود: هم اینک ۸۴۰ دانشــمند از 
دانشگاه های مختلف کشورمان در فهرست یک درصد 
و همچنین حدود یک هزار و ۸۰۰ دانشــمند نیز در 

جمع ۲ درصد دانشمندان برتر بین المللی هستند.
وی یادآور شــد: دنیا مرجعیت علمــی ایران و 
دانشمندان ایران را به رسمیت می شناسد و دانشگاه ها 
و دانش آموزان ما در المپیادهای بین المللی رتبه های 

اول را کسب می کنند.

وزیــر علوم ادامــه داد: طی این چهــار دهه در 
عرصه های علمی، نانو، بایو و علوم نو پدید پیشــرفت 
زیادی داشــتیم که باید این مسائل برای نسل جوان 

تبیین شود.
زلفی گل بیان داشــت: هم اینک پیشرفته ترین 
وســایل و تجهیزات در کشور ســاخته می شود این 
درحالی اســت که قبل از انقالب اسالمی دوره های 
دکتــری نداشــتیم االن دوره های پســا دکتری و 

شرکت های دانش بنیان داریم.

وزیر علوم: 
رســانه های ضد انقاب، در ادامه پروژه نخ نمای کشته  ســازی رتبه اول علمی در منطقه متعلق به ایران است

ادعاهای جدیدی درخصوص فوت ســه نفر در شهرهای تبریز، یزد 
و شیراز مطرح کردند.

بــه گزارش فــارس، رئیس پلیس آگاهی اســتان آذربایجان شــرقی از 
دســتگیری ســه نفر در ارتباط با حادثه افتادن دختر جوان تبریزی به نام 

»آیالر حقی« در محل گود برداری جنب برج شهران تبریز خبر داد. 
ابراهیم محمودی اظهارداشــت: به محض اطالع از وقوع حادثه از طریق 
مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ در صحنه حضور یافته و با هماهنگی و دستورات 
ویژه دادستان عمومی و انقالب تبریز و با شکایت خانواده متوفی تیم مجربی 
از کارآگاهان پلیس آگاهی براســاس وظایف ذاتی و قانونی تحقیقات الزم در 
این خصوص آغاز و تا این لحظه سه نفر از مرتبطین در این حادثه شناسایی 
و دســتگیر و تحقیقات پلیســی در حال انجام می باشــد که اخبار تکمیلی 
متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد.  محمودی افزود: با بررسی مدارک و شواهد 
و مســتندات در محل حادثه مشخص شــده متوفی از یک دستگاه خودرو 
سواری در جلوی پارکینگ ساختمان پیاده شده و پس از دقایقی حادثه برای 
وی رخ داده اســت. وی بیان داشت: با توجه به موج سواری رسانه های معاند 
درخصوص موضوعات اخیر کشــور و بهره برداری معاندین از حوادث روزمره 
برای تشویش و فریب افکار عمومی، مردم عزیز به اخبار رسانه های ضد انقالب 

توجه نکرده و اخبار را از رسانه های موثق دنبال کنند.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی نیز در این ارتباط گفت: حوالی ساعت 
۲۲ چهارشنبه با گزارش سقوط در محل گودبرداری و مصدومیت شدید زن 
جــوان به مرکز اورژانس اطالع و بالفاصله نزدیک ترین آمبوالنس عازم محل 
شد. وحید شادی نیا افزود: کارشناسان اورژانس موقع رسیدن با پیکر بی جان 
مصدوم مواجه شدند و سریعا اقدامات احیا را شروع کرده و مصدوم را به مرکز 
درمانــی انتقال دادند، طبق پیگیری احیای قلبی ریوی نتیجه ای نداشــت و 
فوت زن جوان تأیید شــد. اما رسانه های ضد انقالب، در ادامه پروژه نخ نمای 

کشته  سازی ادعا کردند این جوان در تجمعات تبریز کشته شده است!
تکذیب کشته شدن یک خانم در اغتشاشات یزد

در همین حال به گزارش تســنیم، پلیس یزد اعالم کرد: در پی انتشــار 
خبری در فضای مجازی مبنی بر کشته شدن یک خانم در جریان تجمعات 
اخیر؛ این موضوع تکذیب می شــود.هیچ فردی در جریانات اخیر در شهر یزد 

دچار آسیب و مصدومیت نشده است.
کشته  سازی جعلی دیگر، این بار در شیراز

همچنین به گزارش ایرنا، رسانه های معاند در ادامه حرکت نخ نمای خود 
در کشته  سازی برای اغتشاشــات، ادعایی درباره فردی مطرح کردند که روز 
پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در شیراز به خاک سپرده شد. آنها مدعی شدند که 
فردی به نام »میالد شادکام« در تجمع های غیرقانونی شامگاه ۲۴ و ۲۵ آبان 
شیراز در جمع معترضان حضور داشته و کشته شده است. این درحالی است 
که بررسی ها نشان می دهد، این مرحوم ۱۵ آبان جان باخته است. سخنگوی 
اورژانس فارس در پاسخ به خبرنگار ایرنا گفت: مرحوم شادکام ۱۵ آبان ۱۴۰۱ 
بر اثر وقوع حادثه تصادف در محل پُل شهید رودکی شیراز جان باخته است. 
بنابر اعالم مراجع ذی ربط، بــه دلیل اینکه پیکر این مرحوم در زمان حادثه 
شناسایی نشده بود، مجهول الهویه بود و در نهایت، پیکر وی پس از شناسایی 

۲۲ آبان ماه به خانواده اش تحویل و پنجشنبه ۲۶ آبان به خاک سپرده شد.

 از تبریز تا یزد و شیراز ادامه دارد
تالش ناکام معاندان

 برای کشته سازی های دروغین

بی آی،  اف  آمریــکا،  فدرال  پلیس 
درباره تهدید های امنیتی تیک تاک برای 

آینده این کشور هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ شبکه 
تلویزیونی ویون هند در گزارشــی اعالم کرد، 
بار دیگر نرم افزار چینی تیک تاک در آمریکا 

در کانون توجه قرار گرفته است.
به استناد گزارش پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی، استفاده آمریکایی ها 

از این نرم افزار چینی، یک دغدغه برای امنیت ملی آمریکاست.
اف بی ای هشــدار داده اســت چیــن می توانــد از ایــن نرم افزار به 
اشتراک گذاری تصاویر ویدئویی برای تاثیرگذاری بر کاربران یا هدایت آنها 
استفاده کند. این نگرانی نیز وجود دارد که اطالعات کاربران آمریکایی این 

نرم افزار در اختیار دولت چین قرار گیرد.
کریس ری، رئیس اف بی آی، در ســخنانی گفته اســت »شرکت های 
چینی اساساً ملزم هســتند هرکاری را دولت چین از آنها می خواهد انجام 
دهنــد آنهم درزمینه هایی از قبیل به اشــتراک گذاری اطالعات و خدمت 
کردن به عنوان ابزاری در اختیار دولت چین. همین مسئله به خودی خود 

به شدت نگران کننده است.«
مســئوالن شــرکت تیک تاک اعــالم کرده انــد اطالعــات کاربران 
آمریکایــی را در چین ذخیره نمی کنند. ســخنگوی تیک تاک اعالم کرده 
اســت:»نگرانی های اف بی آی به صورت یکی از مسائل مطرح در مذاکرات 
جاری ما با دولت ایاالت متحده مطرح بوده اســت. مــا نمی توانیم درباره 
مسائل خاص این بحث های محرمانه اظهارنظر کنیم. اما مطمئن هستیم در 
مسیری قرار داریم که بتوانیم همه دغدغه های منطقی امنیت ملی آمریکا 

را لحاظ کنیم«.
اما ارتباط شــرکت تیک تاک با دولت چین، چندین سال است که در 
کانون توجه اعضای کنگره و مقامات دولت آمریکا قرار دارد. مقامات آمریکا 

و مسئوالن تیک تاک چندین ماه است که در حال مذاکره هستند.

 هشدار درباره 
تهدید امنیتی 
»تیک تاک« 

آمریکا


