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سرمقاله

سیستان و بلوچستان،
تهران و خوزستان
دارای باالترین آمار
دانشآموزان بازمانده
از تحصیل

فقدانهمدلی
و رنج شخصی

هومن جعفری

سهشنبه  21تیر  / 1401شماره  8 / 3474صفحه  5000 /تومان
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گزارش «امتیاز» در مورد تحقق شعار کاهش پرداخت مردم در حوزه سالمت؛

فرمول جدید ساماندهی ارز دارو
3

توضیح درباره چرایی
بروز مشکالت در صنعت دارو؛

قیمتتجهیزات
پزشکی ۱۰برابر
شدهاست!
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اسکوچیچ اخراج شد
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آجرلو مدیرعامل باشگاه استقالل:

4

ثبتنام نمیکنم ،اولویتم
استقالل است
ورزش

حمیدرضا گرشاســبی مدیرعامل باشــگاه فوالد که قصد
حضــور در انتخابات هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال را
دارد ،در مواجهه با خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره
احتمالی سرمربیگری جواد نکونام در تیم ملی گفت« :هنوز
به ما چیــزی نگفتهاند و خودش هــم از این موضوع بی
اطالع است».
خبرنگاران از گرشاسبی پرسیدند که اگر فدراسیون فوتبال
درخواســت حضور نکونام در تیم ملی را داشته باشد،با این
موضوع موافقت خواهد کرد؟
مدیرعامل فوالد بیان کرد« :بحث موافقت من نیســت.
همه ما باید بســیج شــده و برای موفقیت تیم ملی تالش
کنیم .وقتی بحث ملی باشد همه باید کمک کنیم .اولویت
تیم ملی از همه چیز بیشــتر است .خروجی همه مسابقات،
بازیهای لیگ برتر و آکادمی ها ،موفقیت تیم ملی است».
حــاال باید منتظر تصمیم مدیران درباره جایگزین وی چه
خواهند کرد.

شناسه1343932 :

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده)
یک مرحله ای

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب استان
آذربايجان غربي (سهامي خاص)

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربي در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید
 ،لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط میتوانند به دو شیوه زیر اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند :
موضوع مناقصه

مبلغ برآورد اولیه

مدت اجرا

70،333،،7،،،33

2،

(ریال)

(ماه)

تعمیر و نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات

کنترل کیفیت آب و سایر امورات مرتبط با این بخش
در روستاهای شهرستان های چالدران و چایپاره

تضمین شرکت
در مناقصه
(ریال)

2،،3،،333،333

پاسخ پورتو به تیمهای خواهان مهدی طارمی؛

روسونری با
 20میلیون یورو بیاید
فرهنگی

موافقت باشگاه فوالد با سرمربیگری
نکونام در تیمملی

به استناد رونوشت سند شماره 45325
مورخ  1401/02/04با شناسه سند
 140111455755000009دفتر اسناد رسمی
 27سیریک آقای علی نساجی فرزند حسن تمامی
شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به
شماره ثبت  -12815بندرعباس را به خانم سعیده
قاسمی زاده فرزند محمد انتقال قطعی داده است.
مراتب به استناد ماده  25قانون دریایی ایران آگهی
می گردد.

تولید ،انتقال ،ذخیره ،توزیع ،انشعابات آب شرب و

آخرین وضعیت بازار خودرو تشریح شد؛

گزینههای عجیب نیمکت تیم ملی

لنج باری به شماره ثبت -12815
بندرعباس
نوبت سوم

قیمت اسناد
(ریال)

2،333،333

محل تامین
اعتبار

جاری و

تیصره های
قانونی

گواهینامه های معتبر :صالحیت های پایه  0آب از سازمان برنامه و بودجه وپایه  ،تامین ،انتقال و توزیع ،بر اساس آیین نامه تشخیص
صالحیت شرکتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب وزارت نیرو و صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

*تضمین شرکت در مناقصه به صورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره  323032933،330نزد بانك ملی یا ضمانت نامه بانکی به
نفع کارفرما می باشد*

-1ازتاریخ  1401/04/21لغايت  1401/04/28با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره
 0105719774005نزد بانک ملي ،اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی :ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربي «دفتر
حقوقی و قراردادها» اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر در ارومیه با شماره ( 04431945371دفتر حقوقی و قراردادها) تماس
حاصل فرمایند .
 )2واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاري سیبا شماره  0105719774005نزد بانک ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعیین شده در بند ( )1از
پایگاه ملي اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir
با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی
نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز  -1 :عنوان مناقصه  -2نام شرکت  -3مدیر عامل  – 4پست الکترونیکی  - 5شماره تلفن فکس  ،همراه  -6آدرس ،در
سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا  48ساعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول
مناقصه تحویل و یا به شماره  04431945376فکس نمایند .
بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت
اصالحیه های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران
قرار نخواهد گرفت .
ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد مناقصه به مسئول مناقصه تحویل دهند.
آخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه ساعت  9:00صبح مورخ  1401/05/11محل ارومیه  ،چهار راه مخابرات  ،دبیرخانه شرکت آب و
فاضالب آذربایجانغربی (پس از رویت دفترحقوقی و قراردادها) می باشد.
توجه :الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت مناقصه الک و مهر شده مجزا از پاکت
مناقصه الک و مهر شده حاوی پاکات الف و ب و ج پس از رویت دفترحقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی گردد.
باز گشایی پاکات مناقصه راس ساعت  10:00صبح مورخه  1401/05/12خواهد بود.
(هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد ) .
تاريخ نشر آگهي نوبت اول 1401/04/21 :
تاريخ نشر آگهي نوبت دوم 1401/04/23 :

ساپینتو
یک مربی باتجربه
و خوب است

شركت آب و فاضالب آذربايجانغربي ( سهامي خاص )

جلسات وزارت ارشاد با صداوسیما
برای حل ابهامات قانونی شبکه نمایش خانگی

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت :من حامی نمایش خانگی و حامی عزیزانی
که در این حوزه کار میکنند هستم و با اعمال محدودیتهای غیرقانونی مخالفم.
محمدمهــدی اســماعیلی ،دربــاره اظهــارات برخــی منتقدان بــه واگذاری
سیاســتگذاریهای شبکه نمایش خانگی به صداوســیما ،گفت :ما در این زمینه
دچار ابهامات قانونی هســتیم و ابهامات قانونی باید برطرف شود ،به همین دلیل
ما اخیراً یک جلسه مفصلی با رئیس ســازمان صداوسیما داشتیم که جلسه بسیار
خوبی بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد :یک پیشنویسی را وزارت فرهنگ آماده
کرده اســت و روی این پیشنویس صحبت شــده است .خدمات نهایی کار انجام
میشــود و هم وزارت فرهنگ و هم ســازمان صداوسیما و هم دولت بنایش این
اســت که حوزه تفریحات و مســائل مرتبط با اوقات فراغت مردم به بهترین نحو
پر شود و چه اشکالی دارد یک بخشی از این کار را نمایش خانگی انجام دهد.
وی تاکید کــرد :من حامی نمایش خانگی و حامی عزیزانی که در این حوزه کار
میکنند ،هستم .مخالف این هستم که ما محدودیتهای غیرقانونی خدایی نکرده
اعمال کنیم البته سازندگان هم باید رعایت کنند.
اسماعیلی بیان کرد :ما باید به یک چارچوب روشن برسیم و فکر میکنم این کار
نیازمنــد یک همکاری همهجانبه بین مــا و نهادهای نظارتی ،هدایتی و تنظیمگر
با عزیزان در این حوزه و تهیهکنندگان اســت .انشااهلل بتوانیم به وفاقی برسیم تا
دیگر از این اخبار منفی در این کار نداشته باشیم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی درباره اعتراض برخی از سازندگان اثر در شبکه
نمایش خانگی به کوتاه کردن آثارشــان گفت :چنین چیزی نبوده اســت ،اگر هم
بوده موردی اســت ،مشکل ما این اســت که مجوز میدهیم اما یک چیز دیگری
ساخته میشود .وی تاکید کرد :من معتقدم نمایش خانگی باید تقویت شود ،مردم
آن را پذیرفتهاند و چیزی که مردم پذیرفتهاند را نباید بر هم بزنیم بلکه باید آن را
بپذیریم .اگر جایی خطایی وجود دارد جلویش را بگیریم باز هم تکرار میکنم من
با نمایش خانگی موافق هستم.
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امیرحسین خیرخواه  /امتیاز

چــه تجربــه فرســایندهای اســت وقتی
سروکارمان با آدمها یا نهادهایی است که در
ظاهر باید گرهی از کار ما باز کنند :پزشکان،
حافظان امنیــت ،بوروکراتهای این اداره و
آن اداره .فرســاینده اســت چون داستان ما
برای آنها جدی نیست ،جذاب هم نه .انگار
که دستگاهی باشند که گویا صرف ًا میشنود.
اینجاســت که فاجعــهای تمــام عیار رخ
میدهد؛ چیزی از جنس بیگانگی ،بیمهری
و بــی مباالتــی .انگار نه انگار که فلســفه
وجودی آنها تا حد زیادی با مراجعه ما معنا
مییابد ،با مشــکالت ما و اینکه هستند تا
منطق این مواجهه
گرهی از کار ما باز کنند.
ِ
را گوگول در داســتان فوقالعاده «شنل» و
زندگی شخصیت اصلیاش آکاکی
از خالل
ِ
آکاکیویچ نشــان داده است؛ که میرزانویسی
بیچاره بود ،با شــنلی بی نهایت مندرس که
دیگر جایی برای وصله نداشــت .با مشقت
فراوان شــنلی نو میخرد ،تا انسان جدیدی
شود ،در خور حدی از احترام.
شنل را میدزدند و آن وقت قطار ویرانیاش
به حرکت در میآید .به رییس پلیس مراجعه
میکند؛ شخصی رذل و رشوهخوار.
بی اعتنایی میبیند .بعد به دیدار شخصیت
متنفذی میرود تا مگر کمکش کند و شنل
پیدا شــود .جوابش تنها توهین است .شنل
از دســتداده و تحقیرشده .بی این شنل چه
کند؟ دارد خفه میشود.
بــه خانه باز میگردد و از غصه میمیرد .او
طالــب همراهی و همدلی واقعی بود،عدالت
ِ
میخواســت و «عدالت برای میرزانویسی
فقیر چیزی نیست جز شنلی گرم».
هسته این قبیل مواجهات این است :طرف
مقابل ،آن که در ســوی دیگ ِر میز نشسته،
درک نمیکند که آنچه ما را به اینجا کشانده
چقدر مهم اســت ،که بــه زندگیمان گره
خــورده .دلیل مراجعه مــا هرچیزی ممکن
است باشد :شنلی دزدیشده ،دردی در پهلو،
بیخوابی شبانه یا کاغذی که باید مهر شود.
مهــم نیســت اگر تمــام دنیــا از حقارت
ناچیــزی ایــن چیزها بگوینــد .برای ما
و
ِ
مهمترین مســائلند ،خواب را از ما گرفتهاند،
آرامشمان را .کاش میشد یک لحظه جای
ما باشند.
آن وقت دیگــر بی اعتنایــی نمیکرد ،یا
نمیگفت «اینکه چیزی نیســت» ،یا حتی
دعوتمان نمیکرد به آرامش .که در جان او
هم آتش میافتاد .افسوس؛ درک نمیکنند
که بخاطر همین چیز به زعم آنها ســاده،
چیزی که میگویند نگرانــی ندارد ،ممکن
است دق کنیم و بمیریم.

مصاحبه اختصاصی «امتیاز»
با شاهرخ بیانی پیشکسوت استقالل؛

فعالیت
میلیونها نفر
در حوزه خودرو
3

سینمایترسناک
ایرانجانمیگیرد؟

اینفوگرافی
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