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

بدانید اشتباهات مانند اسبان
چموشند که افسارگسیخته سوار
خودراهرجا کهبخواهندمیبرندتا
آنکه به آتش دوزخ افکند.
فرازی از خطبه شانزدهم

یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت
در بند آن مباش که مضمون نمانده است
صائب

مهللاعلیهما توأم با سختی اما سنگری برای محبت و جهاد بود
زندگی مشترک امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سال 

نغمهایازعشقومقاومت
جواد شاملو
یکی از مشهورترین و معتبرترین
ریشههایی که برای واژه انسان ذکر
ُ
می کنند؛ ا نس است .یعنی انسان
ی گیردوالفت
موجودیاست کهانسم 
ی کند.نیازبهانسوالفت،اینکه
برقرارم 
کسیباشددر کنار آدمومقارناو ،کسی
کههمچونقطعهپازلیاوراتکمیل کند
نیازی است حیاتی برای روح و روان.
همانگونه که آب و غذا و هوا برای جسم
حیاتیاست.بدنسختوخشناست؛
ا گر نیازش را برآورده نسازی میمیرد
و نمیتواند از خود انعطافی نشان
دهد .اما روح میتواند با برآورده
نشدن نیازهایش بسازد و این
به آن معنا نیست که آن نیاز
برطرف شده .اینگونه حس
میشود که در روزگار ما نگاه
به ازدواج از یک نیاز و یک
ضرورت به انتخابی برای
زندگی بهتر تقلیل یافته
است .نشانهاش این است
که زیاد میشنویم که گفته
شودچونزندگیسختشده
و معیشت تنگ ،پس ازدواج
نکن! بدبخت میشوی! این
حرف،درستبهآنمیماند که گفته
شود چون هوا آلوده است پس نفس
ی کنی! نفس کشیدن
نکش! سکته م 
آدممعطلخوبییابدیهوانمیماند.
امادستورالعملهاییهستدرروزهایی
کههواخوبنیست ،کمتراذیتشویم.
با بینی نفس بکشیم و هوا را از طریق
بازدم کامالخارج کنیم،ماسکبزنیمو
از مایعات بیشتر استفاده کنیم.
میبینیم که در بسیاری مواقع ،فراهم
بودنشرایطازدواجنهمنجربهزودازدواج
کردن میشود و نه منجر به پایداری
زندگیها.وقتینگاهبهازدواجبهصورت
گزینهایباشدبرایبهتر کردنزندگیونه

شرکتتوزیعنیروی
برقاستانهرمزگان

ضرورتیبرایادامهآن،وقتیازدواجبیشتر
معنایعشقوتفریحبدهدتاانسونیاز
ی کندشرایطمادیومالی
دیگرفرقینم 
مهیااستیانه.نیازبهانس،پیشنیازی
برایزندگیو گذراندنسختیهااست.
ا گر روزگار دشوار است ،پس نیاز به انس
همبیشتراستواتفاقا

ی کردند .منظور از این صحبتها این
م 
نیست کهازدواجهیچپیشنیازمادیای
نمیخواهد .ازدواج در هر دورهای نیاز
به مقدمات مادی داشته و دارد که این
نیازها را یا خود طرفین ،یا خانوادهها و
یاحکومتوظیفهدارندفراهم کنند؛اما
مهمتر از همه اینها نگاهی است که ما

کسیخواهانازدواجاست
یا خیر؟و این سؤال را از
مردان و زنان میپرسیدند
و کسانی که ازدواج نکرده
بودند را به یکدیگر متصل

زندگیراجزدر
جانب سختیها
نمیتوانیافت.یک
نویسندهایرانیکهاسمش
رانمیدانمجایینوشتهزندگی
جرعهای عسل است که باید آن را از
روییکخارلیسید.چهترجمهزیباییبرای
«ان مع العسر یسرا» .ما معموال از این آیه برای
تسکین در هنگام هجوم سختیها استفاده
می کنیم اما این آیه عالوه بر تسکین اسباب
تشجیع است .ا گر به دنبال آسایشی آن را در
دل سختیها بجو؛ آن را همراه و قرین سختیها
خواهی یافت .چطور میتوان گفت با وجود

ازدواج باید زودتر و
بیشتر پیش بیاید .نگاه به
ازدواج به صورت یک نیاز که در
بطن زندگی وجود دارد و نه در
ورایآندرصدراسالمبهشدت
پذیرفته شده بوده است.
چنانکه در روایات میبینیم
ی کردند
رسولاهللدرمسجداعالمم 

نوبت دوم

شماره مناقصه

موضوع
انجام عملیات نصب انشعاب ،تعويض كنتور و اصالح كابل سرويس مشتركين در محدوده حوزه شهرستان بندرعباس طبق لیست و شرایط پیوست اسناد با قیمت برآوردی
سی و دو میلیارد و چهارصد و نود و چهار میلیون و دویست و نود و چهار هزار و صد و هفتاد و نه  (  )32.494.294.179ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1.974.828.825 :ریال         مدت زمان انجام کار 12 :ماه                پیش پرداخت :ندارد

65-1401

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی –کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط که دارای تجربه ،تخصص و تجهیزات الزم بوده؛ می توانند پس از تاریخ درج آ گهی نوبت دوم در روزنامه
جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
آدرس دستگاه مناقصه گزار :بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی – جنب شهرک مسکونی زیتون (نیروگاه قدیم) شرکت توزیع نیروی برق
هرمزگان تلفن 076- 31201522 :فا کس دبیر خانه076 - 31201402 :
مشخصات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان :کد اقتصادی 411143589315:شناسه شرکت 10101335577:ش ثبت1954:
کدپستی79136-75115:
محل بازگشایی پا کات  :شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها
به پیشنهادهای فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا ء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود ،مطلقا ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
آدرس دانلود اسناد :خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) میباشد)www.setadiran.ir( .
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/9
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11
خ ش 1401/4/9

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

آ گهی مناقصه

ردیف
1

عملیات تهیه و اجرای تأسیسات الکتریکی و مکانیکی
پروژه پارکینگ زیرسطحی توحید

 187.259.674.995ريال

2

تهیه و طبخ غذای پرسنل

3

تهیه مایحتاج پرسنل سازمان عمران از فروشگاه های
زنجیره ای به صورت بن کارت الکترونیکی

 69,210,000,000ریال

 25.000.000.000ریال

فناوریارتباطات

کاربران جهان متحد شوید!
مسعود سپهر ،جامعهشناس سیاسی در شماره  145ماهنامه «مدیریت ارتباطات» نوشت:
وقتی یک گوشی هوشمند در دست گرفتهایم و چنان به آن وابستهایم که طاقت لحظهای
دوریازآنرانداریم،چهنسبتیباازخودبیگانگیداریم؟وقتیمارکسازخودبیگانگی کارگرانرا
مطرح کرد،آنرادر محدودهساعات کاری کهبهسرمایهدار فروختهشده،منحصرمیساخت.
ی کرد در ساعات فراغت از دایره بسته کارگری خود خارج شوند و نهتنها
به کارگران توصیه م 
انسانیت خود ،بلکه کل بشریت را محقق سازند .اما امروز دایره فناوریهای جدید اطالعات و
ارتباطات نهتنها ساعات کار که ساعات فراغت را هم در اختیار گرفته و چهبسا از ساعات خواب
ی گذرد.صفحاتشبکههایاجتماعیبه گونهایطراحیشده که
بردگانفضایمجازیهمنم 
ت کردن
همچونتصویرتمثیلیچارلیچاپلیندرفیلمعصرجدید کهنمیتوانستلحظهایازسف 
پیچها غفلت کند ،انگشت کاربر هم باید مدام حرکت کند و به صفحه بعدی برود....آیا واقعا
کسی میتواند در فیسبوک یا اینستا گرام آنقدر ورق بزند تا به آخرش برسد؟

نوبت دوم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات (شرح مختصر :اجاره محل نصب دستگاه های بازی و سرگرمی مستقر
در پارکهای سطح شهر) به شماره  5001005674000007را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاریمزایدهاز دریافتاسنادمزایدهتاارائهپیشنهادمزاید ه گرانوبازگشاییپا کتهااز طریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است مزاید ه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ  1401/4/4می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت  :ساعت  12روز چهارشنبه تاریخ 1401/4/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  12روز شنبه تاریخ 1401/4/25
زمان بازگشایی پا کتها :ساعت  12/30روز سهشنبه تاریخ 1401/4/28
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده و ارائه پا کتها
الف :آدرس  :سیرجان – بلوار شهید زندی نیا حوزه معاونت خدمات شهر و تلفن 034-42338102
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه – مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/4
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11
خ ش 1401/4/4

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آ گهی فراخوان مناقصه عمومی

نوبت اول

دو مرحله ای به روش فشرده

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(سامانه ستاد) تامین نماید:

سازمان عمران شهرداری اصفهان در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه عمومی وا گذار نماید .
شرح  پروژه

زمین در تله متاورس
انریکه برتوچلی کاریکاتوریست و انیمیتور ایتالیایی هنرمندی است با دغدغههای زیستمحیطی
و صلحطلبانه .او پیشتر در آثارش زمین را در حالی تصویرسازی کرده بود که که جزئی از زبالهها
شده و به این شکل بحران زباله را مورد اشاره قرار داده بود .حاال برتوچلی زمین را جزئی از اینترنت
متاورس نشان داده و این اشاره دقیقی است به ماهیت متاورس در حالت کامل خودش .در این
حالت اینترنت دیگر جزئی از جهان و زیست واقعی نیست .بلکه بیشتر زمان ،ارتباطات ،کسب
ی گذرد و جهان واقع به عنوان
معاش ،تفریحات و دیگر شئون زندگی انسانی در اینترنت متاورسی م 
سایه و امر تبعی آن وجود دارد .شبیه این بازنمایی از زندگی در عصر متاورس را استیون اسپیلبرگ
کارگردانمطرحهالیوودیدر فیلم«بازیکنشمارهیکآماده»بهتصویر کشیدهاست.اینکهباظهور
و پیشرفت متاورس بیشک این اتفاقات رخ خواهد داد یا نه معلوم نیست اما بشری که هما کنون
با آسیبهای تکنولوژی و اینترنت در عرصههای مختلف زیستمحیطی و انسانی درگیر و دست به
گریبان است؛ کامال حق دارد از سیطره جاهطلبانه آن نگران باشد.

اجاره محل نصب دستگاه های بازی و سرگرمی مستقر در پارکهای سطح شهر

شرکتملیگازایران
شرکتمجتمعگازپارسجنوبی

سازمان عمران شهرداری اصفهان
برآورد اولیه تقریبی

به ازدواج داریم .ما به ازدواج و به اینکه
کسی در کنار ما باشد محتاجیم .ما به
یک انسان دیگر محتاجیم .گردن برای
نگاهداشت سرمان کافی نیست و ما
به شانهای دیگر محتاجیم .وقتی این
احتیاج درک شود ،از خودگذشتن که
عنصر ذاتی نهاد خانواده است نیز درک
میشود.مردپناهیبرایجسموروانزن
و زن پناهی برای قلب و روح مرد .این
دوبهایپناهگاهی کهازآنبهرهمند
میشوند را با از خودگذشتگی
میپردازند .و فرزندان؛ آنها
ضمانتبقایمایند.ماخودمان
رادر آنهامیبینیموآنانامتدادوجود
مایند .ما به فرزند داشتن محتاجیم و
بهای این احتیاج را با از خودگذشتگی
میپردازیم.وقتیخودرامحتاجخانواده
ببينیمراحتترمنطقازخودگذشتگی
ی کنیم.
و مدارا را درک م 
زندگی را جز در جانب سختیها
نمیتوانیافت.یکنویسندهایرانی
که اسمش را نمیدانم جایی نوشته
زندگی جرعهای عسل است که باید آن

را از روی یک خار لیسید .چه ترجمه
زیبایی برای «ان مع العسر یسرا» .ما
معموال ازاینآیهبرایتسکیندرهنگام
ی کنیم اما
هجوم سختیها استفاده م 
اینآیهعالوهبرتسکیناسبابتشجیع
است .ا گر به دنبال آسایشی ،آن را در
دل سختیها بجو؛ آن را همراه و قرین
سختیهاخواهییافت.چطورمیتوان
گفت با وجود سختیها ازدواج نکن،
وقتی حتی حیوانات شکارجو که صبح
و شام طبیعت وحشی را در جستجوی
قوتی الیموت زیر پا می گذارند ،برای
خود جفتی دارند؟
زندگی امیرالمؤمنین و صدیقه اطهر
سالم اهلل علیهما توأم با سختیها
بود .سختیهای معیشتی از یک سو و
سختیهایاجتماعیوسیاسیازسوی
دیگر .امیرالمؤمنین به عنوان دومین
شخصیت جامعه اسالمی ،فرمانده
سپاه پیامبر بود و وزیر او و دست راست
ُ
او؛پسدائمدر خطربودچنانکهدر احد
تاپایشهادترفت.اتفاقاتبعدازوفات
رسول شهادت نیز که به نوبه خود یک
بحرانسیاسیتمامعیاربوداماتماماین
مشکالتتبدیلبهجلوههاییبرایبروز
عشقمیانحضرتامیروحضرتصدیقه
بودودرپایانحکایتعشقرابهحماسه
بدل کردورابطهزناشوییرابهرابطهامیرو
علمدار.در کوچهبنیهاشم،فاطمهلشکر
علی بود؛ در جنگ پرستار زخمهایش
ی گرفت.
و در خانه کسی که زهر فقر را م 
هر سختیای که به سمت زندگی آنها
میآمد ،آنها با سختی بیشتری پاسخ
ن را میدادند .فقر با روزه و انفاق پاسخ
آ 
ی گفتند! فشار سیاسی و اجتماعی را
م 
با حضور بیشتر در صحنه جامعه در هم
ی کوفتندواینگونهبامقاومتهمدالنه
م 
نه تنها میتوان زندگی ساخت ،نه تنها
میتوان آن را عاشقانه ساخت بلکه در
نهایت میتوان حماسه آفرید.

کاریکاتور

فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد خدمات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط
وا گذار نماید:

1

فهم یکدیگر
ی کند،
ی کند ،فهم ایجاد عشق م 
ما نیاز به نور بیشتری درباره یکدیگر داریم .نور ایجاد فهم م 
ی کند.
ی کند ،صبر ایجاد اتحاد م 
عشق ایجاد صبر م 
مالکوم ایکس

سختیها ازدواج نکن ،وقتی حتی حیوانات
شکارجو که صبح و شام طبیعت وحشی را در
ی گذارند،برای
جستجویقوتیالیموتزیرپام 
خود جفتی دارند؟
زندگی امیرالمؤمنین و صدیقه اطهر سالم اهلل
علیهما توأم با سختیها بود .سختیهای
معیشتی از یک سو و سختیهای اجتماعی و
سیاسی از سوی دیگر .امیرالمومنین به عنوان
دومینشخصیتجامعهاسالمی،فرماندهسپاه
پیامبربودووزیراوودستراستاو؛پسدائمدر
ُ
خطر بود چنانکه در احد تا پای شهادت رفت.
اتفاقاتبعدازوفاترسولشهادتنیز کهبهنوبه
خود یک بحران سیاسی تمامعیار بود اما تمام
این مشکالت تبدیل به جلوههایی برای بروز
عشق میان حضرت امیر و حضرت صدیقه بود
و در پایان حکایت عشق را به حماسه بدل کرد
و رابطه زناشویی را به رابطه امیر و علمدار

آ گهی مناقصه عمومی

ردیف

فراز

مدت
اجرای
عملیات
4

ماه

12

ماه
6

ماه

سپرده شرکت در
مناقصه به ریال

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
شماره مناقصه و تقاضا
موضوع مناقصه /شرح مختصر اقالم درخواستی

1.500.000.000
3.470.000.000
1.250.000.000

واجدینشرایط کهدارایفعالیتدر زمینههایفوقهستندمیتوانندجهتدریافتاسناداز تاریخنشرآ گهیحدا کثرتامورخ1401/04/25
به سازمان عمران شهرداری اصفهان واقع در خیابان  22بهمن  ،مجموعه اداری امیرکبیر مراجعه و پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری
ً
مورخ1401/04/25بهدبیرخانهحراستسازمانتحویلنمایند.ضمنا مشروحشرایطمناقصهدر اسناددرجشدهاست کهشرکت کنندگان
باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پا کت های ال ک و مهر شده تحویل نمایند.
جهت اطالعات بیشتر به درگاه الکترونیکی سازمان عمران شهرداری اصفهان /قسمت مناقصات مراجعه نمائید .وب سایت:
 http://www.civil.isfahan.irتلفن 031-32670813 :

شهرداری اصفهان

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار
نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار
مبلغ برآوردي مناقصه
آخرين مهلت دریافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه  در سامانه ستاد

آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي (رزومه) و اسناد
مناقصه پاکات (الف ب ج ) در سامانه ستاد
آخرين مهلت بارگزاری پيشنهادات فنی /مالی در سامانه ستاد
آدرس مناقصه گزار

200109340098000287
تقاضای  9940194مناقصه شماره 1400/090
VIBRATION MONITORING SYSTEM
 2.150.000.000ريال
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق
آيين نامه تضمين شماره /123402ت 50659ه مورخ  94/09/22هيات وزيران
مي باشد.
43.000.000.000ريال

 5روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران
می باشد.
ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران ،مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی
بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.
استان بوشهر -شهرستان عسلویه -شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-
فاز های  15و  -16ساختمان امور کاال-اداره خرید پاالیشگاه ششم

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی WWW.SETADIRAN.IR :انجام می پذیرد
و به پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت  WWW.SPGC.IRمراجعه و يا با شماره تلفنهای   07731318335-36-44تماس حاصل فرمايند.

تاریخ انتشارنوبت اول 1401/4/11
تاریخ انتشارنوبت دوم 1401/4/14

شناسه آ گهی 1343543

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

