صاحب امتیاز :بنیاد رسالت

چهارشنبه

روزنامهسیاسی،فرهنگی،اقتصادیواجتماعیصبحایران

مدیر مسئول :محسن پیرهادی

 18فروردین 1400
 24شعبان 1442

سردبير :مسعود پيرهادی

 7آوریل 2021
سالسی وششم

نش���انی :تهران،خیاب���ان اس���تاد نج���ات الله���ی جنوب���ی
خیاب����ان ش����هید اس����ماعیل محم����دی -پ��ل�ا ک 1
کد پستی 1599976711:تلفن88910806- 10:

شماره 10011

نمابر 88900587:چاپ:صمیم تلفن44533725:

علی رضا نیک منش
قوت در فضای مجازی حیاتی است و امروز فضای
مجازیبرزندگیتماممردمدنیاحکومتدارد.اینبیانات
رهبر معظم انقالب بیانگر اهمیت فضای مجازی و لزوم
بسط تمام مباحثی است که در گذشته درباره زیست
حقیقی انسانها مطرح بودهو زندگی مجازی آنها را
نشان میدهد تا هردو ساحت زندگی صورتی صحیح
بهخودبگیرد.سیاست،دین،سبکزندگی،اقتصادو...
مفاهیمی هستند که حکومت اسالمی باید در فضای
مجازی تعریفی متناسب با اصول خود را برای آنها ارائه
دهد،امافراتراز تمامآنهااخالقبهعنوانپایهرفتارهای
انسانی است .اخالق به همراه هریک از مفاهیم فوق که
قرار بگیرد ،تولید معنایی مستقل خواهد کرد .اخالق در
دین ،سبک زندگی ،اقتصاد و سیاست قابل بازخوانی
است .بسیاری از اختالفات ،مجادلهها و مباحثهها در
فضای حقیقی و مجازی زندگی بشر به دلیل بیاخالقی
شکل می گیرد.گاهی برخی از مسئوالن و کنشگران
عرصهسیاست برای پیشبرد اهداف خود از هر وسیلهای
بهره می گیرند که امری ناپسند در اسالم است.نظام
معرفتی دین مبین اسالم چنین رفتاری را نمیپسندد
مثال بارز آن نیز رفتار ائمه معصومین (علیهالسالم)
در طول حیاتشان است.حق والیت آنها بارها توسط
غاصبین غصب شد اما امامان شیعه هیچ گاه برای
مطالبه حق الهی خود از ابزار نامتعارف استفاده نکردند.
رفتار این بزرگواران به فرموده پیامبر گرامی اسالم (ص)
به همراه قرآن کریم دویادگار ارزشمند ایشان برای امت
اسالماست کهبایدبهعنوانچراغراهیدر مسیرسعادت
ابدی از آن بهره بگیرند .
زیست سیاسی بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست.
شخصی کهوالیتخداوندیکتاوبهتبعآنائمهمعصومین
علیهالسالم را میپذیرد در علم سیاست نیز باید تابع
دستوراتآنهاباشد.البتهصرفاسیاستمدارانمشمول
رعایت اخالق سیاسی در جامعه نیستند ،بلکه مردم نیز
باید اخالق سیاسی را در کنشهای خود رعایت کنند.
البتهماهیتفضایمجازیوبرخیویژگیهایآنمانند
«اصالتنداشتنهویت»باعثشده کهبیاخالقیهای
سیاسیدراینفضااززندگیحقیقیبیشترباشد.میتوان
مهمترین کنش اخالقی ممکن برای سیاستمداران
در فضای مجازی را همان طور که پیشتر اشاره شد
بهره نگرفتن از هر ابزاری برای نیل به اهداف دانست اما
مردم باید موارد بیشتری را رعایت کنند .نپذیرفتن هر
خبریدرفضایمجازیبدون کسباطالعازصحتوسقم
آن،پرهیزاز انتشار مطلبی کهاز جزئیاتآناطالعندارندو
امثال آن از رفتارهایی است که انتظار میرود مردم در
فضای مجازی رعایت کنند .مسئله حائز اهمیت دیگر
ل گیریمباحثهمفیدبین گفتمانهایمختلف
لزومشک 
است.تضاربآرا،عادتدادنجامعهبهپرهیزاز فحاشی
و رفتار هیجانی کلید حل بسیاری از مشکالت در فضای
مجازی و خنثی شدن رفتارهای تا کتیکی دشمن در
این فضا است .کنترل هیجان اجتماعی باعث میشود
تابسیاریاز شایعاتدر فضایمجازیدامنهپیدانکنند
و آثار منفی آنها بر جامعه بروز پیدا نکند .البته این امر
محقق نمیشود مگر با افزایش سطح سواد رسانهای
عموممردم کهمیتوانآنرا بهعنواناصلیترینوظیفه
حا کمیت تلقی کرد.

الزامات توسعه فضای مجازی در کشور بررسی شد

اخالقمداریسیاسی  
الزمهتحققفضایمجازیاسالمی
اهمیت موضوع اخالق سیاسی در فضای مجازی
باعث شد تا در حاشیه  292نشست کارشناسی جبهه
انقالب اسالمی در فضای مجازی که توسط اندیشکده
فضای مجازی مرکز مطالعات راهبردی ژرفا و با مشارکت
دانشگاه جامع امام حسین علیهالسالم منتشر میشد
از محمدعلی شایسته نیا بپرسیم.
مهمترین مؤلفه تحقق اخالقمداری در سیاست
و بهطور خاص «اخالقمداری سیاسی» در فضای
مجازی چیست؟
ن که
معتقدم اخالق دو شاخصه بنیادی دارد ،نخست آ 
ی کندو در وهله دوم علت کمال
زندگی انسان را نیکو م 
و رشد انسان میشود.بهزعم بنده جامعه اخالقی ورای
جامعهدینیاست،یعنیامکانداردیکاجتماعانسانی
دینمدار نباشد اما در رفتار خود اصول اخالقی را رعایت
کند ،چرا که قدمت مباحث اخالقی از مقوله دینمداری
بیشتر است .مثال عرض می کنم؛ «اخالق تااندازهای
در زندگیبشراهمیتدارد کهبرخیانسانهاحتیبعداز
ی کنند کهاصول
عملاشتباهیمانندسرقتنیزتالشم 
اخالقیرارعایتنمایند .گاهیشنیدیم کهسارقانپساز
ی کنندتاآنهارابهمساوات
سرقت،اموالمسروقهتالشم 
بینیکدیگرتقسیم کنند،بنابراین«انصاف»در رفتار یک
مطالبه عمومی در جامعه انسانی است .گاهی اخالق با

آداباشتباه گرفتهمیشود.در حقیقتهرآنچهدر مسیر
تعالیوپیشرفتانسانرایاری کند،مشمولحوزهمباحث
اخالقی است .هر چیزی که انسان را از این مسیر دور کند
ی گردد .ما در آموزههای دینی
نیز ضد اخالق محسوب م 
خودداریم که «هر چیزی را برای خود میپسندی ،برای
ی گوییمانصاف
دیگراننیزبپسند»برهمیناساس کهم 
یکیازشروطاصلیاخالقمداریاست،معنای«انصاف»
نداشتن معیارهای دوگانه برای تشخیص حق از باطل
است ،در حقیقت فرد اخالق مدار فقط معایب دشمنان
ورقبایخودرانمیبیند،رفتار اودر مواجههبااشتباهات
جریان موافق و مخالف خود یکسان است.
مثال واضح آن امواج خبری است که گاهی در فضای
مجازی شاهد آن هستیم .گذارهای منفی در خصوص
فردیاجریانیمطرحمیشود.افرادزیادیمتأثراز اینجو
ی کنند،بعداز
هیجانیشروعبهنکوهشآنفردیاجریانم 
گذشتمدتزمانیمشخصمیشود کهموضوعصحت
نداشته است ،اما چگونه میتوان اتهاماتی را که مطرح
شدهازاذهانعمومیپا ک کرد؟تبعاتمنفیچنیناتفاقی
باعث شده تا ارزش دادن به نشر اخبار صحیح و تقبیح
کردن نشر مطالب باطل از اصول اساسی «اخالق عملی»
در جامعه باشد .حفظ حقوق سایرین و پرهیز از تضییع
حق دیگران یکی دیگر از اصول مهم اخالقی است که باید

خوانندگان فهيم روزنامه رسالت ميتوانند
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جامعه نسبت به آن توجه جدی داشته باشد.
متأسفانه گاهیافرادباظاهریمذهبیدربرخوردهای
فردی یا اجتماعی خود بداخالقی میکنند ،به اعتقاد
شما علت اصلی این موضوع چیست؟
یکیازعللاصلیآنغلبههیجانبرمنطقدررفتارهایما
است.بارهاپیشآمده کهدرفضایمجازیپیامیبرایما
ارسالشده است ولی ما بدون اطمینان از صحتوسقم
آن ،دست به انتشارش زدهایم! حال سؤال این است؛
ا گر بعد از ارسال آن پیام به  50کاربر دیگر فهمیدیم که
واقعیت نداشته است ،آیاامکانجبرانزیانهایمادی
و معنوی آن را داریم؟ امکان این را داریم که به هر 50نفر
بگوییم مطلب اشتباهی را به اطالع آنها رساندهایم؟!
آنها چطور ،میتوانند تمام افرادی را که پیام را دریافت
کردهانداز ایناشتباهآ گاه کنند؟درستاست کهعدهای
سیاسترادستیابیبهاهدافبا کمکهرابزاریمیدانند
اما مبانی دینی ما این نظر را مردود میداند .بنابراین فکر
ی کنم کهغلبهجریانبرمنطقمهمترینعلتاینمسئله
م 
باشد.اخالقاسالمیمرحلهایفراترازاخالقغربیاست.
از دیدگاه اسالمی عالم محضر خداست ،به همین دلیل
چ گاه در فضای مجازی نشر ا کاذیب
مسلمان واقعی هی 
ی کند .خالی از لطف نیست که مثالی از وارونه نمایی
نم 
حقیقت و تقلب در فضای مجازی عرض کنم؛ «به خاطر
دارید که رهبر معظم انقالب اسالمی مدظلهالعالی اخیرا
در بحث کرونا ،صراحتا از ممنوعیت واردات وا کسن
کرونای انگلیسی و آمریکایی به کشور صحبت کردند
ولی برخی رسانهها مغرضانه به نحوی وانمود کردند که
گوییجمهوریاسالمیایرانباوارداتهرنوعوا کسنبه
کشور مخالف است.بخشی از کاربران فضای مجازی نیز
در این حرکت نادرست آنها را همراهی کردند ،حتی ا گر
ی کنند که انتقادات درستی به تصمیم نظام دارند
فکر م 
اما اخالقی نیست به تحریف سخنان رهبر معظم انقالب
اسالمیبپردازند،میتواندمستنداتادعایمفیدبودن
این وا کسن را ارائه کنند.
راهکار مواجهه با این بداخالقیها چیست؟
پیامبر گرامی اسالم (ص) میفرمایند« :ا گر سخنی از
قول من شنیدید که مغایر با عقل شما بود ،آن را به دیوار
بکوبید» (نقل به مضمون) .این گذاره که هرچیزی در
فضایمجازیمنتشرمیشودحقیقتصرفاست،واقعیت
ندارد ،تفکری غلط است که جریانهای رسانهای به آن
دامن زدهاند .اشتباه ما این است که معیارها را با افراد
ی که باید افرادها را در ظرف معیارها
میسنجیم ،درحال 
مورد ارزیابی قرار دهیم .درباره اثر وضعی پخش شایعات
عاری از حقیقت ،خالی از لطف نیست که خاطرهای از
شهید باهنر را مرور کنیم .ایشان در سمیناری گفتند؛
«ا گریک کسپولا کسیژنرا کهاشتباهابا گازهایمسموم
ظرفیتش کامل شده است در یک سالن سرپوشیده
باز کردید و فردی متوجه اشتباه شما شد ،تذکر هم داد
بهطورطبیعی کپسولرااز کارخواهیدانداخت،اماسؤال
این است که چطور میخواهید اثر گازهای سمی را که تا
آن لحظه استشمام کردهاند از بدن افراد خارج کنید؟!
در خصوص شایعات فضای مجازی نیز همینطور است
به این معنا که ا گر شایعهای بین  50نفر پخش شود ،دیگر
نمیتوانتبعاتمنفیآنرابهطور کلخنثی کرد.بنابراین
حداقل میزان رعایت اخالق سیاسی در فضای مجازی
این است که پیش از انتشار یک مطلب ،از صحتوسقم

 پيامهاي خود را به سامانههاي
  10002188910808

يا  50001060658119

پيامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بيان نمايند.
بيصبرانه منتظر پيامهاي گرم شما هستيم.

شاهبیت

کیفیتتشریف به بسیاری نیست

محمد سهرابی

او را دو سه بار دیدم ،اما دیدم

توییتر

خبر
حکایت پدر و مادر طلبهای که اعضای کودک  6ساله خود را
برای نجات جان بیماران اهدا کردند

حس خوب نوعدوستی

داستان اهدای عضو ،یک سرش غم است و غصه از دستدادن و سر
دیگرش هم حال خوش بخشش زندگی .بخشیدن همیشه زیباست و
حسخوبیبهانسانمیدهد،اماا گربخواهیاعضایبدنیکیاز عزیزانت
را که دچار مرگ مغزی شده ،ببخشی باید بیش از اندازه بخشنده باشی.
وقتی «محمدعلی علمی» کودک  6ساله بود از ارتفاع سقوط کرد و دچار
مرگمغزیشد،خانوادهاشتصمیم گرفتندبااهدایاعضایفرزنددلبند
خویش ،جان بیماران دیگر را نجات دهند .دشواری این تصمیم را تنها
کسانی میفهمند که عزیزان شان را از دست داده و برای انتخاب اهدا ی
عضو بر سر دوراهی قرار گرفته باشند .اما خانواده حجت االسالم احمد
علمی کهازائمهجماعاتمساجدتهراناستازاینآزمونسختونفسگیر
سربلند بیرون آمدند .کودک خردسال این خانواده در سیزدهمین روز از
فروردین ماه از ارتفاع سقوط می کند و خانواده بر سر دوراهی اهدای عضو
و یا انصراف از آن مردد می ماند.
اما حجت االسالم علمی با همراهی همسر داغدار خود که او نیز طلبه است
مسیر اهدای عضو را انتخاب می کنند و با این کار انسانی جان چندین
کودکدر انتظار اهدایعضورانجاتمیدهند.اینروحانیتأ کیدمی کند
با چشمان خود دیدم اهدای عضو و جان بخشیدن به یک فرد چقدر
میتواند حس خوب انساندوستی به انسان بدهد ،باشد که رضایت
خداوندمتعالودعایخانوادههایی کهعضویاز محمدعلیرا گرفتهاند،
اندکی از این غم بزرگ بکاهد و و این برای ما کافی است.

آ گهی تجدید مزایده كتبی
نوبت اول

شهرداری فاضل آباد باستناد به مجوز شماره  99/490مورخ  99/9/29شورای محترم اسالمی شهر ،در نظر دارد یك واحد آپارتمان خود واقع در خیابان شهید بهشتی (نفت
شرقی) را از طریق مزایده كتبی به فروش برساند.
*شرایط مزایده كتبی:
 -1متقاضیان می بایست قبل از شركت در مزایده كتبی از محل مذكور مورد مزایده بازدید به عمل آورند.
 -2قیمت پایه:
ردیف

مورد مزایده

مساحت آپارتمان

قیمت پایه

 %5سپرده

1

آپارتمان (واقع در خیابان شهید بهشتی،نفت شرقی)

109/24

4/200/000/000

210/000/000

 -3شركت كنندگان می بایست جهت شركت در مزایده نسبت به تهیه ضمانت نامه بانكی و یا مبلغ سپرده ذكر شده در جدول باال را به صورت نقد به حساب شهرداری به
شماره  0105056335009نزد بانك ملی واریز نمایند.
 -4در صورتی كه برندگان اول ،دوم و سوم از خرید منصرف شوند ،سپرده های آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -5شهرداری در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 -6كلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پا كتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت
شركت در مزایده محقق سازند.
 -7متقاضیانی كه مایل به شركت در مزایده می باشند می بایست از تاریخ  1400/1/18تا مورخه  1400/2/6مبادرت به دریافت اسناد مزایده از سامانه نمایند و مهلت دارند
برگه پیشنهاد قیمت و ضمانت نامه یا فیش واریزی را تا روز دوشنبه مورخه  1400/2/6تا ساعت  14در سامانه مذكور بارگذاری نمایند.
 -8شركت كنندگان می بایست فیش واریزی یا ضمانت نامه بانكی را در پا كت (الف) تا مورخه  1400/2/6تا ساعت  14به صورت حضوری تحویل دبیرخانه شهرداری دهند.
ضمانت نامه بانكی میبایست به مدت  3ماه دارای اعتبار باشد.
 -9شركت كنندگان كه مدارك فوق را در سامانه بارگذاری ننمایند به پیشنهادات آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد در ضمن مدارك شركت در مزایده به غیر از پا كات (الف) به هیچ
وجه حضوری یا دستی تحویل گرفته نمی شود.
 -10تاریخ بازگشایی پا كات رسیده روز سه شنبه مورخ  1400/2/7ساعت  14می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/18
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/25
خ ش 1400/1/18

منصور خسروی – شهردار فاضل آباد

فراخوان مزایده عمومی

اطالعیه

شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به اجاره /9نه باب مغازه تجاری در حاشیه تقاطع غیرمسطح آزادی ،از طریق برگزاری فراخوان عمومی سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به افراد حقوقی و حقیقی واجدالشرایط در
قالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی اقدام نمایند .لذا از كلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذكور به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارك اقدام
نمایند.الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مزایده محقق سازند.

نظر به اینكه افراد مشروحه ذیل به علت ترك خدمت و غیبت غیرموجه متوالی بیش از دو ماه در سال در
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان مطرح و منجر به صدور
رای گردیده است لذا با توجه به اینكه نشانی از محل اقامت نامبردگان در دست نمی باشد ،به آنان ابالغ
می گردد جهت تعیین تكلیف از تاریخ نشر این آ گهی حدا كثر به مدت سی روز به آدرس  :بندرعباس –
انتهای بلوار شهید چمران – جنب استانداری سابق – ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشكی – اداره كارگزینی
مراجعه نمایند.
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

شغل

محل خدمت

1

مژگان بخشی جوزقانی

حسن

112

متصدی پذیرش و مدارك پزشكی

مركز بهداشت شهرستان بندرعباس

2

فاطمه مهدوی گودگز

سعداله

298

پرستار

بیمارستان شهدا بندرلنگه

3

سیدمحمدرضا مال سعیدی

سیداصغر

49721

پزشك عمومی

بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رودان

4

امیرقاسمی

احمد

803

كاردان مبارزه با بیماری ها

مركز بهداشت شهرستان بندرعباس

تاریخ انتشار 1400/1/18
خ ش 1400/1/18

درروزهایشیوع کروناوباالرفتنآماردرگذشتگاناز
اینبیماریلطفاازحضوردرمرا کزخریدوسربسته
خودداری کنید.

گرايش به دنيا ،با آنچه از آن میبینی ،نادانى
است و قصور در انجام كردار نيك ،ا گر به ثواب
آن اطمينان دارى ،زيانكارى است و اعتماد به
هر كس،پيشاز آزمايشاو،نشانعجزوناتوانى
در كارهاست.

این مطالب اطمینان پیدا کنیم.انضباط ساختاری
مسئله مهم دیگری است که باید برای تحقق اخالق
سیاسی در فضای مجازی به آن دست پیدا کنیم .البته
نظم ساختاری در کنار ایجاد فضایی مناسب برای طرح
ی کند.جامعهایران
دیدگاههایمختلفموضوعیتپیدام 
باید به نقطهای برسد که اعضای آن در فضای مجازی
ن که فردی
الفاظ ناشایست به یکدیگر نسبت ندهند .ای 
در مورد شخص غائب صحبت کند ،سپس آن فرد غائب
در مکانی دیگر پاسخی به او بدهد ،کار درستی نیست.
روشصحیحمواجههباتفکراتمتفاوت،مباحثهاقناعی
بینطرفیناست.چرا کهمااعتقادداریم،اندیشهاسالمی
برحقاست.بنابرایندلیلینداردبامخالفخودمباحثه
کنیم.منافقیناز کفاردرفضایحقیقیهمینطورفضای
مجازی برای نظام اسالمی مخاطرات بیشتری دارند.
اشکالی ندارد که کسی با نظام اسالمی مخالف باشد،
چرا کهتکلیفآنفردمشخصاست.چالشاصلیزمانی
پیش میآید که شخصی خود را به هیبت مسلمانی
در میآورد اما در باطن رفتاری دارد که هیچ قرابتی با
اندیشهاسالمیندارد.تمیزدادنایندومفهومدرفضای
مجازیفقطباافزایشسطحسوادرسانهایعموممردم
ممکنخواهدبود،دانشی کهعمقداشتهباشدومخاطب
با کسب آن از سطحینگری رها شود.
ی کنید با جوانان ایرانی که در فضای مجازی
فکر م 
به کنشگری میپردازند ،اندیشه موافق یا مخالف
چطور باید برخورد کرد؟
پیشازهرچیزبایدبیندوعبارت«برانداز»و«منتقد»تفاوت
قائلشویم.حضرتامامخمینی(ره)درنامهتاریخیخود
بهمیخائیل گورباچفرهبرشوریمینویسند؛«جوانان
کمونیست در جست وجوی حقیقت بودند که از مسیر
منحرف شدند» (نقل به مضمون) .ا گر جوانی امنیت،
شغل یا آینده خوب خواست لزوما با کشور عناد ندارد.
ویفقطمنتقدشرایطاستبنابراینمابایدتالش کنیم
تا او را نسبت به حقایق نظام و کشور آ گاه کنیم .ممکن
استبرخیظاهرموجهیازنظرمانداشتهباشندامابرای
اعتالی این کشور تالش کنند ،مانند برخی از نخبگان
صنایع مختلف که در ظاهر با ما تفاوت دارند اما برآیند
فعالیت آنها در راستای اهداف انقالب اسالمی است
ی گویم؛«بسیاریاز اینافرادا گراحدی
بهضرسقاطعم 
به کیان ایران تعدی کند با جان خود مقابلش خواهند
ایستاد».سخنجوانان کشوربایدشنیدهشود،اساسارشد
مطالباتجوانانازبرکاتانقالباسالمیاست.حقیقتی
که رسانههای معاند در فضای مجازی و حقیقی سعی در
انکارآندارند.بنابراینافسران«جنگنرم»در کشورباید
به این باور برسند که «در لحظه نبرد حضور دارند و باید
مبارزه کنند».نفوذیکیازچالشهایاصلی کشوراست.
برخی در ظاهر حرف انقالب را میزنند اما در حقیقت
به دنبال آسیب رساندن به این کشور و انقالب هستند
کهمصداقعینیواژه«نفاق»است.اعتقادمنایناست
که دلیل رواج برخی بیانصافیها در فضای حقیقی و
مجازی کشور،حضورهمینافراداست کهدردلاعتقادی
بهبنیانهایاینانقالبندارند.باتوجهبهفضایفعلی
کشور بهعنوان کالمآخربایدبگویم؛«جناحهایسیاسی
باید تا جایی رقیب یکدیگر باشند که ابزار دشمن برای
پیشبرد اهداف خود نشوند ،باید بیاموزیم منافع ملی بر
منافع جناحی ارجحیت دارد».

انجام تست سریع کرونا از پرسنل شهرداری گلسار
با توجه به خیز موج چهارم کرونا و شرایط
قرمز در استان البرز و در راستای اجرای
طر ح شهید سلیمانی و به منظور تسریع
در شناسایی بیماران مبتال به کووید  ۱۹با
همکاری معاونت اداری مالی شهرداری و
مرکز خدمات جامع سالمت گلسار تست
سریع کرونا از کارمندان شهرداری گلسار
آغاز گردید .
امیر فریدونی معاونت اداری مالی شهرداری
گلسا ر د ر ا ین خصو ص ا ظها ر د ا شت :
شهرداریها به عنوان پر مراجعه ترین نهاد
مردمی و کارمندان شهرداری ها همواره
با خطر ابتال به این ویروس منحوس روبرو
هستندوبیشکاینموضوعرابطهمستقیم
با خدمتگزاری مناسب به شهروندان دارد
لذا در راستا کمک به سالمت و شناسایی
بهتر اشخاص که به عنوان خدمتگزار در این
شهرداری مشغول به کار بودند و همچنین
سالمت مردم اقدام به هماهنگی جهت
اجرای طر ح تست سریع کرونا از پرسنل و
کارکنان این شهرداری نمودیم.
وی افزود :در این مرحله از تعداد  44نفر از
پرسنل شهرداری تست سریع کرونا به عمل
آمد که خوشبختانه تست هیچ یک از پرسنل
مثبت نبوده است .
فریدونی در پایان از شهروندان خواست تا
با مراجعه به مرکز خدمات جامع سالمت
گلساراز اجرای این تست که به صورت رایگان
انجام می گردد ،بهره مند گردند.

حکمت نهج البالغه

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M
اوقات شرعی

سالمت

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان

ردیف

موضوع پروژه

1

مغازه یك
دهانه

2

مغازه یك
دهانه

3

مغازه یك
دهانه

5

مغازه یك
دهانه

7

مغازه یك
دهانه

9

مغازه دو دهانه

4

مغازه یك
دهانه

6

مغازه یك
دهانه

8

مغازه یك
دهانه

شماره فراخوان

شماره پارتی

موقعیت مكانی

 51000005701000001 5000005701000001ضلع شمال غربی
میدان آزادی
51000005701000002

مدت قرارداد
 /1یك سال

مبلغ پایه اجاره بها به
صورت ماهیانه (ریال)
37/000/000

مساحت (متر مربع)
مساحت مفید  27متر مربع و
داخلی  25متر مربع

37/000/000

مساحت مفید  27متر مربع و
داخلی  25متر مربع

51000005701000003

37/000/000

51000005701000004

37/000/000

مساحت مفید  27متر مربع و
داخلی  25متر مربع

51000005701000005

37/000/000

مساحت مفید  27متر مربع و
داخلی  25متر مربع

51000005701000006

37/000/000

مساحت مفید  27متر مربع و
داخلی  25متر مربع

51000005701000007

37/000/000

مساحت مفید  27متر مربع و
داخلی  25متر مربع

51000005701000008

37/000/000

مساحت مفید  27متر مربع و
داخلی  25متر مربع

51000005701000009

70/000/000

مساحت مفید  27متر مربع و
داخلی  25متر مربع

مساحت مفید  27متر مربع و
داخلی  25متر مربع

توضیحات:
 -1تاریخ فروش اسناد :كلیه متقاضیان می توانند حدا كثر تا ساعت  14روز شنبه مورخه  1400/1/28از طریق مراجعه به سامانه الكترونیكی دولت (ستاد) اسناد فراخوان را دریافت نمایند.
 -2مهلت تحویل پا كت (ارائه اسناد فیزیكی پا كت الف الزامی است) تا ساعت  14روز شنبه مورخه  1400/2/11از طریق بارگذاری در سامانه الكترونیك دولت.
 -3تاریخ بازگشایی پیشنهادها :راس ساعت  10روز یكشنبه مورخ 1400/2/12
 -4مكان بازگشایی :شهرداری مركزی بوشهر روبروی میدان شهرداری
 -5سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است حضور نمایندگان شرکت ها با در دست داشتن معرفینامه كتبی در جلسه مزایده آزاد است.
 -6ضمنا متن آ گهی در شبكه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به آدرس  www.Bushehr.irدرج گردیده است.
 -7در صورتیكه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -8شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است ،هزینه درج آ گهی در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان می باشد.
خ ش  1400/1/18شناسه آ گهی 1119724
تاریخ انتشار 1400/1/18

مبلغ تضمین شركت در
فراخوان (ریال)
50/000/000

50/000/000
50/000/000
50/000/000
50/000/000
50/000/000
50/000/000
50/000/000
70/000/000

روابط عمومی و امور بینالملل شهرداری

