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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

گشایش نمایشگاه سوگواره هنر عاشورایی 
نمایشگاه یازدهمین سوگواره هنر عاشورایی 
که به همت حوزه هنری انقاب اسللامی برگزار 
شده اسللت، آغاز به کار کرد. به گزارش باشگاه 
خبرنللگاران پویا، مراسللم اختتامیلله یازدهمین 
سوگواره هنر عاشللورایی برگزار شد و آثار این 
سوگواره در سالن ابوالفضل عالی مرکز هنرهای 
تجسللمی حوزه هنری به معللرض بازدید عموم 

گذاشته شد. 
در ایللن مراسللم اسللامی برگزیللدگان این 
سللوگواره در بخش های نقاشللی، تصویرسازی، 
پرچم، پوستر و مدافعان حرم اعام شد و محسن 
مومنی شللریف رئیس حوزه هنری، فاضل نظری 
معاون هنری حوزه هنللری و کاظم چلیپا نقاش 
پیشکسوت به سللخنرانی پرداختند. همچنین از 
کاظللم چلیپا هنرمند انقابللی و متعهد تجلیل به 
عمللل آمد و تابلللوی »حر« از آثللار آیینی این 

هنرمند رونمایی مجدد شد.

 حراج نشان ادبی یک شاعر 
به نفع زلزله زدگان

تفاه��م- گروه اجتماعی: حامد عسللکری 
شللاعر و ترانه سللرای معاصر بلله منظور کمک 
بلله هموطنان زلزله زده، اقدام به فروش یکی از 

نشان های ادبی خود کرد. 
وی در یادداشللتی در این باره اعام کرده 
است که به صورت نمادین، تندیس سرور زرین 
هفتمین جشللنواره شللعر فجر را که به وی اهدا 
شللده اسللت، به حراج می گذارد و به باالترین 
قیمللت واگذار می کند تا مبلللغ حاصل از آن را 
به زلزله زدگان اهدا کند. در همین راستا، سردار 
نادر ادیبی دبیر سللتاد مرکزی راهیان نور کشور 
نیز از در اختیار قرارگرفتن امکانات راهیان نور 
در غرب کشور به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه 

خبر داد. 
وی اظهار کرد: بنا به  درخواست مسئوالن 
امدادی کشللور، کلیه یادمان هللای دوران دفاع 
 مقدس و مراکز اسکان راهیان نور در استان های 
کرمانشللاه و ایللام آمادگی پذیرایی و اسللکان 

زلزله زدگان را دارند.

خبرنامه

 فیلم سینمایی »حورا« در بخش 
مسابقه جشنواره فیلم کودک چین

فیلم "حورا " ساخته غامرضا ساغرچیان، 
در بخش مسللابقه جشنواره فیلم کودک چین به 

نمایش در می آید. 
بلله گزارش فارس،  فیلم "حورا " که پخش 
بین المللللی آن به عهللده بنیاد سللینمایی فارابی 
 اسللت، تاکنون در جشللنواره های فیلم آل الیتز

)هند/ برنللده جایزه نتپک(، تامیل نللادو )هند(، 
کودکان اشتوتگارت )آلمان(، تامیل نروژ )نروژ(، 
کودکان استانبول )ترکیه(، کودکان کانادا )کانادا(، 
خانه آسیا )اسپانیا(، نوجوانان سئول )کره جنوبی( 
و کودکان هند - فیل طایی )هندوستان( به روی 
پرده رفتلله و به بخش مسللابقه فیلم های کودک 
جوایز سینمایی آسیا و اقیانوسیه راه یافته است. 
ایللن رویداد سللینمایی از ۲۴ تا ۲۸ آبان سللال 

جاری در چین برگزار می شود.

برگزاری هفته فرهنگی ایران در اروگوئه
هفتلله فرهنگی ایران با همکاری دانشللگاه 
اروگوئه و سللفارت جمهوری اسامی ایران در 

این کشور برگزار می شود. 
به گزارش ایرنا از سللفارت ایران در مونته 
ویدئو، هفته فرهنگی ایران قرار اسللت از ۲0 تا 
۲۴ نوامبللر )۲9 آبان تا سللوم آذر( در اروگوئه 

برگزار شود.
ایللن گردهمایللی فرهنگللی، بللا همکاری 
دانشگاه جمهوری اروگوئه و سفارت جمهوری 
اسللامی ایللران در مونتلله ویدئو، بللا برگزاری 
مراسللم افتتاحیه و اجرای موسیقی سنتی ایران 

آغاز خواهد شد. 
از جمله موضوعاتی که قرار است در این 
مراسم مورد بررسی قرار گیرد و صاحب نظران 
در مورد آنها سللخنرانی کنند، می توان به هنر 
ایران باستان، نگاهی به زندگی فردوسی شاعر 
بزرگ ایران، سینمای ایران، زندگی مردم ایران 
در برخی از دوران ها از جمله دوره ساسانیان 
و بررسی نقش و طرح فرش ایرانی اشاره کرد.  
اروگوئه از کشللورهای دوست ایران در منطقه 
آمریکای التین اسللت و روابط دو کشور بیش 

از یکصد سللال قدمت دارد.

خبرنامه

۱۵ هللزار دانشللمند از ۱۸۴ کشللور جهان با ارسللال نامه ای 
سرگشاده نسللبت به روندهای خطرناک زیست محیطی که می تواند 

در آینده زندگی انسان ها را مختل کند، هشدار داده اند. 
 بلله گللزارش مهر بلله نقللل از فیز، ایللن دانشللمندان تصریح 
کرده اند آسیب دیدن محیط زیست که ناشی از رویدادهایی مانند 
تغییللرات آب و هوایللی، تخریب جنگل ها، کاهش دسترسللی به 
آب پاکیللزه، نابودی گونه های مختلف حیوانی و افزایش جمعیت 
انسللان هاسللت می تواند حیات بشللریت را به خطر بیندازد. نامه 
یادشللده در تازه ترین شماره نشللریه علمی بین المللی بیوساینس 

منتشر شده است. 
در متن منتشر شده در این نشریه با عنوان " دانشمندان جهان به 
 بشریت هشدار می دهند: اخطار دوم" اظهار امیدواری شده که انسان ها 
بتوانند روند تخریب محیط زیسللت را متوقف کنند، اما برای این کار 

به فشللار افکار عمومی نیاز اسللت تا سیاسللت مداران را برای اخذ 
تصمیمات درست قانع کنند. 

برخی از اقدامات پیشللنهاد شده توسط این دانشمندان عبارتند 
از: تللاش جدی تر برای حفاظت از منابع زمینی و دریایی، تقویت 
قوانیللن ضدشللکار و محدودکردن تجارت حیللات وحش، اجرای 
برنامه های آموزشی مناسللب برای زنان و خانواده ها، تغییر رژیم 
غذایی انسللان ها و اسللتفاده بیشللتر از انرژی هللای تجدیدپذیر و 
سللبز.۱۷00 نفر از این دانشللمندان قبا در سال ۱99۲ هم نامه ای 
با مضمون مشللابه منتشللر کللرده بودند و حاال معتقدند شللرایط در 
مقایسلله با آن زمان بدتر شده است زیرا منابع آبی پاک در مقایسه 
 با ۲۵ سللال قبل ۲۶ درصللد کاهش یافته، میللزان نواحی مرده در 
اقیانللوس ها که حیللات آبزیان و دیگر موجللودات در آنها از بین 
 رفته ۷۵ درصد رشللد کرده، بیللش از ۱۲00000 کیلومتر مربع از 
جنگل های جهان نابود شللده، انتشللار گازهللای گلخانه ای نیز با 

سللرعت در حال افزایش اسللت.
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ش��رکت پاالیش نفت آبادان در نظر دارد موضوع تجدید مناقصه ش��ماره 96/22 و مناقصه 96/61 را با مشخصات و 
شرایط کلی مشروحه ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

شماره ردیف
مناقصه

محل موضوع
اجرا

مبلغ برآورد پایه مدت
به ریال

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مناقصه به ریال

برنامه زمان بندی مراحل مناقصه

1
96/22
تجدید 

مناقصه یک 
مرحله ای

اجرای عملیات مقاوم 
سازی، بهسازی و جمع 

آوری آبهای سطحی 
بستر خطوط لوله 

مسیر مجاور تلمبه 
N.T.A خانه

آبادان
12ماه 

و
15روز

17/334/340/700866/800/000

الف. آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط 
شرکت های متقاضی: 15روز پس از تاریخ انتشار 

آگهی نوبت دوم 
ب. آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ شرکت هایی 

که در ارزیابی کیفی تایید گردیده اند : روز شنبه          
مورخ :1396/11/7 

ج. تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ شرکت های تأیید 
شده در ارزیابی کیفی : 

روز یکشنبه       مورخ : 1396/11/8

2
96/61

مناقصه یک 
مرحله ای

اجرای عملیات ترمیم 
و عایق کاری )پوشش 
ضد اسید( حوضچه 
خنثی سازی و محوطه 

 RO اطراف واحد
واحد اصلی  تولید 

بخار

آبادان

 134
روز 

تقویمی
3/765/622/500189/000/000

الف. آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط 
شرکت های متقاضی: 15روز پس از تاریخ انتشار 

آگهی نوبت دوم 
ب. آخرین مهلت ارائه پیشنهاد نرخ شرکت هایی که 

در ارزیابی کیفی تایید گردیده اند : روز چهارشنبه       
مورخ :1396/11/11 

ج. تاریخ گشایش پیشنهاد نرخ شرکت های تأیید 
شده در ارزیابی کیفی : 

روز یکشنبه          مورخ : 1396/11/15

از کلیه شرکت های واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه های مذکور را دارند دعوت میشود اسناد استعالم ارزیابی کیفی 
 http://www.abadan-ref.ir مناقصه گران ) دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی ( موجود در شبکه اطالع رسانی این شرکت به نشانی 
را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز، اسناد مناقصه مربوطه و پیشنهاد نرخ آن شرکت )منضم به نامه 

اعالم آمادگی شرکت در مناقصه( ، وفق برنامه زمان بندی فوق به امور پیمانهای شرکت پاالیش نفت آبادان تحویل نمایند.
تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات 
سوابق کاری و مالی و... مربوطه به صورت کپی برابر اصل ) مصدق شده ( که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به شرکت 
 متقاضی باشد. در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره ، 

صالحیت شرکت کننده گان قابل بررسی نخواهد بود.
نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق 

الذکر می باشد.
تضمین شرکت در مناقصه به صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های موضوع بند های )الف( ، )ب( ، )پ( ، )ج( ، )چ( ، )ح( ماده 4 آیین 

نامه تضمین معامالت دولتی اخذ خوهد شد.
ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد و مدارک واصله نیز مسترد نمیگردد.

محل دریافت اسناد مناقصه : آبادان – جنب درب اصلی پاالیشگاه آبادان ، امور پیمانهای شرکت پاالیش نفت آبادان
 ش��ماره تلفن امور پیمانهای ش��رکت پاالیش نفت آبادان : 06153302107 و ش��ماره فکس جهت ارس��ال نامه های اعالم امادگی : 

06153264476 میباشد.
 ضمناٌ آگهی این ش��رکت در ش��بکه اطالع رسانی ش��انا به نش��انی www.shana.ir و همچنین پایگاه اطالع رسانی این شرکت به نشانی
 http://www.abadan-ref.ir و نیز پایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات 

دستگاه های اجرایی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
  روابط عمومی -  شرکت پاالیش نفت آبادان

فراخوان مناقصه عمومی )ارزیابی کیفی(
شماره مجوز : 96-3763  شرکت پاالیش نفت آبادان )سهامی عام(

نوبت اول
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف خبرداد

اعطای جایزه ملی وقف به 54 نخبه کشور
خبر

تفاهم-گ��روه فرهنگی: معاون فرهنگی و اجتماعی سللازمان اوقاف در 
نشسللت خبری دهه وقف به تشللریح عناوین روزهای دهه وقف پرداخت و 
گفت: همایش پنجاه وپنجمین سللال اعطللای جایزه ملی بنیاد البرز به منظور 

تجلیل از ۵۴ نخبه کشور در دهه وقف برگزار می شود.
وقللف،  دهلله  خبللری  ازسللتاد  نقللل  بلله  تفاهللم  گللزارش  بلله    
حجت االسللام  والمسلللمین احمد شللرفخانی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی 
سللازمان اوقاف در نشسللت خبری دهه وقف ضمن تبریک به مناسبت دهه 
وقف و عرض تسلللیت به مناسللبت جان باختن و مجروح شللدن جمعی از 
هموطنان در پی حادثه زلزله استان کرمانشاه به تشریح عناوین روزهای دهه 
وقف پرداخت. وی افزود: هر سال در این ایام دهه وقف را داریم و هر کدام از 
روزها دارای نامی بودند و براساس همین نام ها برای هر روز برنامه ریزی هایی 
انجام شللده تا گزارشی از عملکرد موقوفات در اختیار مردم قرار گیرد و در 

ساختار اجرایی نیات واقفان شفاف سازی صورت گیرد.
شللرفخانی تصریح کرد : در دهه وقف نشست های تخصصی و صنفی 
را به جهت ترویج فرهنگ وقف با موضوعات وقف و علم و فناوری، وقف 
و سللامت، وقللف و خانواده، وقف و قرآن، وقف و کتللاب و کتابخوانی در 
ادارات شهرستان ها و استان ها برگزار خواهد شد.وی با بیان اینکه نشست 
تخصصی نقش خانواده در توسللعه فرهنگ وقف یکی از نشست هایی است 
کلله در این دهه برگزار می شللود که بعضی از واقفان بللرای تحکیم خانواده 
امللوال خود را وقف کرده اند، تصریح کرد: اگر بخواهیم نظام تربیتی جامعه 
را برای فرهنگ سللازی در نظر بگیریم، خانواده در نهادینه سللازی آن نقش 

محوری  دارد.
دبیر سللتاد هفته وقف خاطرنشللان کرد: در این دهه ما شللاهد برگزاری 
همایللش وقف و رسللانه و همایش یللاوران وقف در ادارات شهرسللتان ها و 
اسللتان ها خواهیم بود.معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به 
برنامه های تدارک دیده شللده در سللطح ملی تاکید کرد: حضور در حرم مطهر 
امللام خمینی)ره(  و تجدید پیمان با آرمللان های مقدس آن حضرت به عنوان 
بزرگ ترین احیاگر وقف  از برنامه های آغازین روز هفته اسللت. شللرفخانی 
افزود: حضور نماینده محترم ولی فقیه و معاونین  وبازدید از باشگاه خبرنگاران 
جوان و دیگر خبرگزاری ها و همچنین در روز پنجشنبه دیدار با مراجع عظام 
تقلید در شهر مقدس قم از دیگر برنامه های تدارک دیده شده در این دهه است.

دبیر سللتاد هفته وقف گفت: از دیگر موضوعات مهم که ضرورت داشت 
به صورت ویژه پرداخته شود مساله وقف به جهت ترویج علم و فناوری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سللازمان اوقاف افللزود: در حال حاضر نیازمند 
وقف های جدید در حوزه های هسللته ای، پژوهش، تربیتی و  علمی هسللتیم 
و امیدواریللم خیللران در این زمینه نیز رویکردی جدی داشللته باشللند. وی 
خاطرنشللان کرد: مرحوم البرز از خیرین خوش فکری بود که برای توسللعه 
علمی کشور تاش کرد و با تقدیر از دانش آموزان و دانشجویان نمونه گامی 

در مسیر تعلیم و تربیت کشور برداشته شده است.
شللرفخانی افزود: موقوفه بنیاد فرهنگي البرز در سللال ۱3۴۲ با هدف 
کمک به اشللاعه فرهنگ وعلم ودانش  کشور از طریق اعطاء جوائزي به نام 
جایزه بنیاد البرز به دانشمندان، مخترعین، دانشجویان، طاب و دانش آموزان 
برتر ایراني، به همت مردي خیراندیش و نیک سیرت، مرحوم حسینعلي البرز 
تاسللیس شد و ساالنه جوایز با ارزشي به افراد برگزیده اهداء می شود که در 
همین رابطه و در راسللتاي تحقق نیات واقف، همایش پنجاه وپنجمین سللال 
اعطای جایزه بنیاد البرز به منظور تجلیل از ۵۴ نخبه کشللور ، ۴ دانشللمند، 
3 مخترع، ۷ نخبه، 30 دانشللجوی نخبه و ۱0 طلبه علوم دینی در سطح ملی 
در روز سلله شللنبه مورخه سی ام آبان ماه سللال جاری با حضور مسئولین، 
 شللخصیت هللای علمللی و فرهنگی در سللالن همایش حوزه هنللری تهران  

برگزار می شود. 
دبیر ستاد هفته وقف خاطرنشان کرد: همچنین در این ایام نشست تخصصی 
وقف و اقتصاد مقاومتی با رویکرد سرمایه گذاری و عمران موقوفات وهمایش 
ملی انجمن یاوران وقف را  با مدیریت اداره کل استان تهران را خواهیم داشت. 
در پایان این نشسللت، توسللط نماینده ولی فقیه و رییس سازمان و با حضور 

مدیران سازمان اوقاف، نرم افزار جامع گنجینه وقف رونمایی شد.

تفاهم-گروه اجتماعی: مدیرعامل سازمان بیمه سامت ایران در 
 خصوص مشللکات پیش روی سللازمان بیمه سامت، اظهارداشت:

۴0 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سامت هستند که از این تعداد و به 
جز افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که باید بیمه آنها رایگان 
باشللد، 3۲ میلیون نفر دیگر در کشور به صورت رایگان بیمه شده و 
 ساالنه ۱۷ هزار میلیارد تومان بار مالی برای سازمان ایجاد کرده اند. 
طاهر موهبتللی گفت: 3۲ میلیون نفری که وسللع مالی دارند باید در 
پرداخت حق بیمه با سللازمان بیمه سللامت مشللارکت کنند. وی، با 
اشللاره به اینکه بار مالی ناشللی از بیمه رایگان، به مراتب شکننده تر 
و جدی تر از طرح تحول سللامت بوده اسللت، خاطرنشان کرد: هر 
طرح ملی بزرگی حتما اشللکاالتی دارد و حتما افراد بزرگ و عاقل 
نیز این اشکاالت را اصاح می کنند. مدیرعامل سازمان بیمه سامت 
ایران ادامه داد: این تفکر که ۸0 درصد از بیمه شللدگان ما بیمه شللده 
رایگان باشللند در حالی که می توانستند با پرداخت ۴0 هزار تومان 
سرانه کامل بیمه، کل این پول را بپردازند تا دولت این پول را در جای 
دیگللری و برای ارتقای خدمت بیمه ای هزینلله کند. موهبتی افزود: 
در حللال حاضر ماهیانه برای هر بیمه شللده ۴0 هللزار تومان هزینه 
می کنیم، در حالی که طبیعی اسللت وقتی فردی بیمه می شود او باید 
برای پوشش بیمه ای که ثبت نام می کند، حداقل نصف این هزینه را 

پرداخت کند و به فرض اینکه این فرد بیمه کامل را هم پرداخت کرده 
باشد، ساالنه ۴۸0 هزار تومان می شود.

وی تاکید کرد: البته قطعا معتقدیم محرومین و افراد نیازمند حتما 
باید از بیمه رایگان برخوردار باشللند امللا آن هایی که توانایی مالی 
پرداخت حق بیمه را دارند حتما باید مشارکت کنند و باید فرآیندهایی 
را ایجاد کنیم تا همه به هر میزانی که می توانند در پرداخت حق بیمه 
مشللارکت کنند و تنها کسانی، به صورت رایگان بیمه باشند که واقعا 
توانایی پرداخت ماهیانلله ۲0 هزارتومان را ندارند چراکه ۵0 درصد 

هزینه ۴0 هزارتومانی بیمه را دولت می دهد. موهبتی تصریح کرد: ما 
حق بیمه کسی که ندارد و تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی است 
و یا روسللتاییان و یا کارکنان دولللت را پرداخت می کنیم، ولی واقعا 
 ادامه و مدیریت چنین هزینه ای، ورشکسللتگی را برای سازمان های 
بیمه ای به دنبال دارد چراکه مدل صندوق ها به گونه ای است که اگر 

مراقبت نشود بعد از مدتی به ورشکستگی می رسند.
مدیرعامل سازمان بیمه سامت گفت: متاسفانه در کشور ما برای 
ارزیابی درسللت، مبنایی وجود ندارد چرا که برای این منظور، باید به 
اطاعات شللخصی افراد دست پیدا کرد. موهبتی افزود: پیشنهاد ما این 
اسللت که امسللال دولت و مجلس، اعام کنند هر کسی که می خواهد 
از هر گونه یارانه ای اسللتفاده کند به دولت اجازه دهد تا به اطاعات 
شخصی و حسللاب بانکی، مالیاتی و معامات رسمی او دستیابی پیدا 
کند، که اگر این اتفاق بیفتد و محرومین واقعی شناسایی شدند، هر چقدر 
کلله دولت می خواهد، می تواند برای آنها هزینه کند و کسللی معترض 
نیست و ما از خدا می خواهیم که برای این قشر هزینه کنیم. برای کسی 
که ندارد دولت ها مکلف اند که هزینه کنند. مدیرعامل سللازمان بیمه 
سللامت ایران تاکید کرد: در حال حاضر مشللکلی که وجود دارد این 
است که باور وجود 3۲ میلیون نفر فقیر غیر از افراد تحت پوشش کمیته 

امداد و بهزیستی که بیمه آنها رایگان است کار دشواری است.

تشریح مشکالت پیش روی سازمان بیمه سالمت 
    

    


