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. سال هجدهم . شماره 4706 . 

شرکت گاز استان زنجان در نظر دارددر اجرای بند ))ق(( ماده 12 قانون رفع موانع تولید کل کشور 
جهت پروژۀگازرسانی به روستاهای قره آغاج علیا ، قره آغاج سفلی ، ساری کند علیا و ساری کند 

سفلی را به شرح ذیل از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید:
کلیه مراحل برگزاری مناقصه) اعم از اسناد مناقصه ، دعوت نامه ها ، اصاحیه ها و...( از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و ملزم به پیگیری از 

سامانه می باشند . 
- الف ( شرح مختصر كار : 

- حمل و نصب یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار T.B.Sكابینتی به ظرفیت 2500 مترمكعب بر 
ساعت

- اجرای شبكه توزیع  فوالدی و پلی اتیلن به اقطار2 الی8اینچ و63 الی160میلیمتر به طول تقریبی 
13805 متر 

- اجرای خطوط تغذیه به اقطار 4،12 ,16  اینج ، جمعاً به طول 12300 متر
- ساخت و نصب و راه اندازی205مورد انشعاب پلی اتیلن 

- مدت انجام كار 300 روز می باشد.
- پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد.

ب ( شرایط متقاضی:
- دارا بودن رتبه 5 و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات یا رشته نفت و گاز   

- دارا بودن سابقه اجرای یک کار مشابه در حد معامات عمده یا دو کار در حد معامات  متوسط به 
همراه حسن سابقه در پنج سال گذشته

- دارا بودن گواهی صاحیت ایمنی پیمانکاران و تائیدیه صاحیت HSE از شرکت گاز استان زنجان
- درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره مشترک یا سهامدار مشترک پیشنهاد هر دو شرکت 

رد خواهد شد.
و  میلیارد  چهار  به حروف   ( مبلغ4,258,544,000ریال  به  مناقصه  در  ارائه ضمانتنامه شركت   -

دویست و پنجاه و هشت میلیون و پانصدو چهل و چهار هزار ریا ل  ( شامل یكی ازانواع ذیل:
- ضمانتنامه بانكی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانكی كه دارای مجوز 

فعالیت از سوی بانك مركزی جمهوری اسامی ایران هستند.
-  واریز وجه نقد )واریز به حساب شماره IR260100004101103730230598 بانك مرکزی بنام 

شرکت گاز زنجان(.
– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه 

از سوی بیمه مركزی ایران.

-اوراق مشاركت بی نام تضمین شده بانك ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع 
قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت(.

- وثیقه ملكی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسی رسمی آن.
- ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی كه به موجب قانون تأسیس شده یا می 

شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
) به حروف: هشتادو پنج میلیارد و یکصدو هفتاد  - برآورد ریالی پروژه: 85.170.877.266ریال 

میلیون و هشتصدو هفتادو هفت هزارو دویست و شصت و شش ریا ل (
- تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10» قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با 

لحاظ كیفیت ارائه شود.«
ج ( محل زمان و مهلت تكمیل و تحویل مدارك :

 از كلیــه متقاضــیان واجــد شـــرایط دعـــوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکـــات الکتـــرونیکی دولت 

) ستاد ( به آدرسWWW.setadiran.ir ) بخش مناقصه( نسبت به اعام آمادگی ، دریافت و تكمیل 
اسناد مناقصه طبق زمانبندی زیر اقدام فرمایند.

- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 1400/04/20 لغایت 1400/04/23
- مهلت عودت  اسناد مناقصه : تا ساعت  8:30 صبح یک شنبه مورخ 1400/05/03

- زمان تاریخ بازگشایی پاكات مناقصه : یک شنبه مورخ 1400/05/03
- هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500.000  ریال )به حروف : پانصد هزار ریال(

** ضمناً هزینه درج آگهی ) هر دو نوبت ( بعهده برنده مناقصه می باشد .
و (مناقصه گران می توانند جهت كسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد 

تنظیم پیمانشركت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمایند.
تذکر : پیمانکاران می بایست جهت عودت اسناد مناقصه ) شامل پاکات الف ، ب و ج (  عاوه بر 
بارگذاری کلیه اسناد و مدارک ) پاکات ب و ج ( به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی و ارسا ل از 
طریق سامانه ستاد ،  صرفا پاكت الف )تضمین شركت در مناقصه( را عاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد  
بصورت فیزیكی نیز درمهلت مقرر ) حداکثر تا 8:30 مورخ 1400/05/03 (  به واحد حراست تحویل 
دهند ،. درصورت عدم بارگذاری پكیج وسایر موارد خواسته شده درسامانه )حتی یك آیتم( ، مناقصه 
گر از گردونه رقابت خارج میشود. بدیهی است تكمیل و ارائه مدارك مناقصه هیچگونه حقی را برای 

متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .
- بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای الکترونیکی مورد تایید می باشد .

** توضیح : این آگهی در شبکه اطاع رسانی نفت و انرژی )) شانا (( به آدرس , www. shana .ir سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس

درج   http: iets . mporg .ir آدرس  به  مناقصات  رسانی  اطاع  ملی  پایگاه  WWW.setadiran.ir  و   

گردیده است.

روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان انتشار نوبت اول : ۱۴00/0۴/۱۹ نوبت دوم : ۱۴00/0۴/۲0

شناسه آگهی :۱۱۶۱5۱۳

ت اول(آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای -  تجدید مناقصه(
) نوب

شركت گاز استان زنجان
) سهامی خاص (

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران )اداره کل فرودگاه های استان فارس( 
در نظـر دارد پـروژه تکمیلـی احـداث سـایت رادار تنـگ ریـز میمند فـارس را در 
قالـب فراخـوان مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـه واجدیـن شـرایط واگـذار 

نماید.
مهلت و محل دریافت اسناد: دریافت اسناد مناقصه از روز پنج شنبه مورخ 
1400/04/17 لغایـت چهارشـنبه مـورخ 1400/4/23 از طریـق  درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس: www.setadiran.ir انجـام 

خواهـد گردید.
کلیـه مناقصـه گـران واجـد شـرایط )دارای رتبـه 5 ابنیـه و رتبـه 5 تاسیسـات( 
می توانند با مراجعه به سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد و شرکت در 

مناقصه مذکـور اقدام نمایند.

شناسه آگهی : ۱۱۶۱۶۲۴-  م الف ۳۱۱۹

»آگهی مناقصه عمومی« شماره 72-00  )یک مرحله ای(
شرکت فرودگاه ها 

و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه  های استان فارس

پیرو آگهی منتشـر شـده در روزنامه های خبرجنوب، عصر اقتصاد، 
صمـت و ابـرار اقتصـادی مـورخ 1400/03/23 بدینوسـیله بـه اطـاع 
می رسـاند که مهلت پذیره نویسـی عمومی حق تقدم های اسـتفاده 
نشـده ایـن شـرکت کـه در تاریـخ 1400/04/22 پایـان  می پذیـرد، 
طبق درخواسـت هیأت مدیره و براسـاس موافقت سـازمان بورس 
و اوراق بهـادار طـی نامـه 013-382747/ 008مـورخ 1400/04/15 

بـه مـدت 30 روز دیگـر
 )از تاریخ 1400/04/23 لغایت 1400/05/21( تمدید می گردد. 

  آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی 
عمومی شرکت پتروشیمی جهرم )سهامی عام(

ثبت شده شماره 29011 و شناسه ملی 10530411376
شرکت پتروشیمی جهرم 

)سهامی عام(

تبلیغات، تلویزیون را تَکان 
می دهد

راضیه حسینی

هــر روز بــه کیفیــت برنامه هــای تلویزیونــی اضافه 
انــواع ظــروف  بــا  می شــود. برنامه هایــی مثــل آشــپزی 
فقــط  کــه  آشــپزخانه 
کافــی اســت بــا گرفتــن 
یــک شــماره، آن هــا را با 
کلــی تخفیــف ســفارش 
و  فیلم هــا  دهیــد، 
بیــن  کــه  ســریال هایی 
بازرگانــی  پیام  هــای 
هیجان انگیــز  و  جــذاب 
و  می شــوند،  پخــش 
برنامه های ورزشــی مثل یورو بیســت بیســت که بسیار 
حرفــه ای و بــه روز، وســط گفت وگــو یک هــو آدامــس و 
شــکالت داغ فالن را تبلیغ می کند؛ همان آدامســی که 
در یکی از تبلیغات تلویزیونی اش می گفت »آآآدااامسِ 

فالن، شما را تَکاااان می دهد.«
واقعــاً در برنامــه ورزشــی و وســط صحبــت دربــاره 
تیم هــای فوتبــال مطــرح دنیــا، جــای ایــن کارهاســت؟ 
خیلــی بی ربــط به نظر می رســد و اصــالً جایگاهی ندارد. 
درست این بود که وسط مسابقه فوتبال تبلیغ را انجام 
می دادید. بهترین فرد هم برای گفتن این تبلیغ، جناب 

استاد عباس قانع هستند. 
فکــر کنیــد وســط بــازی حساســی مثــل انگلســتان 
دانمــارک آقــای قانــع بگویــد »خــب حــااااال وقــت چیــه؟ 
بله دوســتان باید بریم و یه شــکالت داغ داغ داغ برای 
خودمــون بریزیــم تــا بــا حــرارت و هیجــان بیشــتری بــه 
دیــدن ایــن جــدال فراموش نشــدنی ادامــه بدیــم... وای 
خــدای مــن، ببرهــای خشــمگین دارن بــه دروازه حملــه 
می کنن، می خوان تور رو با پنجه هاشــون بدرن. اما نه، 
نــه، گرازهــای عصبانــی توپ رو بــا دندون های تیزشــون 
گرفتــن و بــه ســمت دروازه یــورش بــردن. دیگه وقتشــه 
کــه یــه آدامــس بندازیم باال تــا ما هم مثــل بازیکن های 

فوتبال حسابی تَکان بخوریم.« 
ایــن شــد یــک تبلیــغ درســت و حســابی. احتمــاالً 
خود آقای قانع هم قبل از هر اجرا از همین آدامس ها 
می جــود کــه بــرای ورود یک بازیکن چنــان داد و بیدادی 
راه می انــدازد کــه  آدم فکــر می کنــد شــبکه ها قاطــی 
شــده اند و ماهواره همســایه افتاده روی تلویزیون خانه 
و دارد کشــتی کــج پخــش می کنــد. غول کشــتی کج دنیا 
با یک نردبان شــش متری وارد شــده و قرار اســت آن را 

بکوبد توی سر حریف.
دلــش  آدم  می دهــد.  جــواب  حتمــاً  تبلیــغ  ایــن 
می خواهــد بــرای امتحان هم که شــده اســت یکی از آن 
آدامس هــا را بینــدازد بــاال و ببیند می توانــد فوتبال را با 

نبرد گالدیاتورها اشتباه بگیرد یا نه؟
آنتــن دســت تان اســت چــرا   می گوییــم حــاال کــه 
کــم کاری؟ می توانیــد بعضی تبلیغات دیگر را هم به آقای 
خیابانی بسپارید. آن وقت شاهد چنین گزارشی خواهیم 
بود: » ســاعت از دوازده شــب گذشــته، این ســاعت های 
مارک گلدن موز دارن نشــون می دن که امروز دیگه تموم 
شده و ما تو فردا هستیم. امروز دیگه امروز نیست. فردا 
تو امشــب اومده و فقط با این ســاعت ها می تونید چنین 

اتفاق جذابی رو متوجه بشید.«
 حــاال فقــط مانــده بخــش اخبــار. منتظــر تبلیغــات 
جــذاب تلویزیونــی در اخبــار شــبانگاهی، صبحگاهــی، 

عصرگاهی و گفت وگوی ویژه خبری هم هستیم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

وزیــر بهداشــت اعــام کــرد کــه از شــنبه با 
تزریــق روزانــه ۴۰۰هــزار دوز واکســن بــا قــدرت 

تمام واکسیناسیون کرونا شروع می شود.
و  درمــان  بهداشــت  وزیــر  نمکــی،  ســعید 
آموزش پزشــکی در ســی و ششــمین آیین پویش 
ره ســالمت گفت: ما بــه خوبی موج چهارم کرونا 
را گذراندیــم،  مــوج چهــارم بــا ویروس انگلیســی 
همــراه بودیــم، همــه دنیــا بــا وجــود تحریــم ایــن 
برآورد را از ما داشــتند که با کمبود تخت مواجه 
شویم اما با کمکی که عزیزان کردند و با تکیه بر 
درمان ســرپایی و بیماریابی ســرپایی در ســازمان 
بســیج بــا طــرح ســردار قاســم ســلیمانی و کمــک 
سایر دستگاه ها ما این موج را با کمترین عارضه 

و مرگ و میر طی کردیم. 
پیــرو   ۹۹/1/14 تاریــخ  در  افــزود:  نمکــی 
تقاضای من از مقام معظم رهبری بالفاصله یک 
میلیــارد دالر بــه نظــام ســالمت داده شــد. من تا 
ایــن لحظــه قســمت قابــل توجهــی از این پــول را 
دریافــت نکــردم و آن هایی هــم که دریافت کردم 
قطره چکانی بوده است. مثل این است که کسی 
دارد شــهید می شــود و شــما یک قاشق چایخوری 

به آن آب می دهید. 
وی بیــان کــرد: مــا در طــول یک ســال حدود 
4۹۰ اکســیژن ســاز تولیــد کردیــم. همین االن در 
استان سیستان و بلوچستان ما حداقل پانصد تا 
ششصد تخت خالی داریم. میزان بیمار امروز در 
سیستان و بلوچستان یک چهارم پیکی است که 
مــا در اســتان هرمــزگان طی کرده ایــم و می کنیم. 
اما بعضا سیاه نمایی هایی هم می شود. پریشب 
یک بیمار ۷۰.۸۰ســاله در سیستان و بلوچستان 
فــوت کــرده بــود و برخی ســیاه نمایی می کنند که 

قبرستان ها پر شده است. 
انتخابــات  در  افــراد  برخــی  افــزود:  وی 
مــن  کــه  انداختنــد  رنگیــن  ســفره های  شــوراها 
بــرای آن هــا نامه هــای متعــدد نوشــتم، در برخــی 
شــهرها مــردم ماســک ها را برداشــتند و میهمانی 
آنچنانــی گرفتنــد. همیــن چیزها مــا را درگیر کرد 
امــا در انتخابــات ریاســت جمهــوری خوشــبختانه 
چنیــن برنامه هایــی نداشــتیم. بــه هــر تقدیر این 
دردمندی هایی اســت که مدافعان ســالمت دارند 

و در خیلی از عرصه ها تنها ماندند.
نمکــی اظهــار کــرد: بــا وجود اینکــه در بحث 

خریــد واکســن کرونــا دوســتان و دشــمنان ، کــم 
کاری کردند اما از شنبه با تزریق روزانه 4۰۰هزار 
دوز واکســن بــا قدرت تمام واکسیناســیون کرونا 

شروع می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آذربایجــان غربــی 
یکــی از اســتان های نمونــه در بحــث مقابلــه بــا 
کرونــا  بــا وجــود تمــام ترددهــای مــرزی اســت، 
تصریــح کــرد: بــه دلیــل شــرایط جغرافیــای ایــن  
اســتان  یــک  بــه  شــدن  تبدیــل  شــرایط  اســتان 

توریســت سالمت را دارد.
وی بــا اشــاره به اینکــه با وجود تحریم ها و 
کمبود هــا بــه دلیــل بیماریابی و درمان ســرپایی 
مــوج چهــارم را بــا کمتریــن مــرگ و  میــر پشــت 
ســر گذاشــتیم ، خاطــر نشــان کــرد: از دو مــاه 
پیــش بــا نقطه یابــی کانون هــای ویــروس جهش 
یافته در اســتان های آذربایجان غربی، یزد، قم، 
هرمــزگان توانســتیم از گســترش ایــن ویــروس 

کنیم. جلوگیری 
امــروز کشــور  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نمکــی 
بــه صــادر کننــده ماســک و لــوازم بهداشــتی و 
دســتگاه اکسیژن ســاز تبدیــل شــده اســت، یــاد 
آورشــد: در یک ســال گذشــته 1۶۰ دستگاه سی 
تی اســکن، 4۰۰ آزمایشگاه تشــخیص مولکولی 
و 4۹۰ دســتگاه اکسیژن ســاز در ســطح کشــور 

نصب شده است.
وی بــا تاکیــد بــه اینکــه در حــال حاضــر ۶۰۰ 
تخت بیمارستانی خالی در سیستان و بلوچستان 
وجــود دارد، اظهارکــرد: در چنــد روز گذشــته ۳ 
دســتگاه اکســیژن ســاز نیــز در بیمارســتان های 

سیستان و بلوچستان نصب شده است.
وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد: امــروز تولیــد 
داخلــی دارو ۹۲درصــد افزایــش یافته و ۳۰درصد 
مشــابه  دارای  دارو  واردات  از  کرونــا  وجــود  بــا 

داخلی جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: در کجای دنیا وزیر بهداشــت 
واکســن مــی آورد؟ آن هــا واکســن را می آورنــد و 
تحویــل وزارت بهداشــت کشــور خــود می دهنــد 
و وزارت بهداشــت هــم واکسیناســیون را انجــام 

می دهد.
نمکی گفت: قرار نیست بنده واکسن بیاورم 
امــا این کار را دارم می کنم. دوســتان و دشــمنان 
هر دو ما را قال گذاشتن ولی ناجوانمردانه است 
کــه بگوییــم وزارت بهداشــت در آوردن واکســن 
تعلــل کــرد. فعــالً کســوت وزارت دهانم را بســته 
اســت، انشــاهللا بتوانــم از این گرداب پرمشــغله 
رها شــوم زیرا گفتنی های زیادی هســت که باید 
بــه مــردم گفت تا بدانند  در روزهای ســخت این 

مملکت مرد و نامرد کیست. 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در 
پایــان گفــت: اگــر من تن بــه این آتــش نمی زدم، 
مطمئــن باشــید از واکســن داخلــی خبــری نبود و 

یــک مقــداری از این ترکش هایی که به ســمت ما 
می آیــد بــرای همین اســت که ما واکســن داخلی 
ساخته ایم. یک مافیا دنبال مقوله واکسن است. 
امــروز تولیــد داخل ۹۲ درصــد افزایش پیدا کرده 
و حداقــل واردات ۳۳ درصــد بــا وجــود کرونــا کم 
شــده اســت. من همه اســناد در این زمینه را یک 
روزی افشــا خواهــم کــرد. اگر فســاد را ریشــه کن 
نکنیــم فــرو خواهیم ریخت، ما آمده ایم تا فســاد 

را افشا کنیم.

۱۴ هزار تخت طی یک سال به مراکز 
درمانی کشور اضافه شده است

افتتــاح  از  پــس  همچنیــن  نمکــی  ســعید 
بیمارســتان جامــع تخصصی زنان دکتــر مهزاد در 
ارومیــه، افزود: در این دوره ســخت، هزار و 4۰۰ 
طرح بهداشتی، درمانی و رفاهی را در کشور  به 

بهره برداری رسانده ایم.
وی با اشــاره به اینکه بیمارســتان زنان دکتر 
مهــزاد ارومیــه یکی از مجهزترین بیمارســتان های 
سطح کشور آن هم در حوزه بانوان است، اظهار 
کــرد: در ایــن مرکــز درمانــی ۳1۰ تختخوابــی، از 
کلیــه امکانــات تشــخیصی، درمانــی و پیشــگیری 

بیماری های زنان استفاده شده است.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
اضافه کرد: در ســال های بعد از انقالب اسالمی، 
اقدامــات قابــل توجهــی در حوزه توســعه خدمات 
بهداشــتی و درمانــی بــه بانوان صــورت گرفته که 
ســبب کاهــش مــرگ و میــر زنــان بــر اثــر عوارض 
بــارداری، زایمــان و همچنیــن کاهــش مرگ و میر 

نوزادان و کودکان شده است.
نمکی با اشــاره به اینکه شــاخص تخت های 
بیمارســتانی در آذربایجان غربی از زیر یک مورد 
بــه ازای هــر هزار نفر به حدود 1.۶ تخت رســیده 
اســت، گفــت: بــا اجــرای کامــل بیمارســتان های 
نقده، اشــنویه، پیرانشــهر و شاهین دژ امیدواریم 
ایــن رقــم بــه نزدیک  ۲ نیز برســد که رقم بســیار 

خوبی است.
ســفری  در  بهداشــت  وزیــر  نمکــی  ســعید 
یکروزه ضمن بازدید از طرح های در دست اجرای 
دانشــگاه علوم پزشــکی آذربایجــان غربی، برخی 
طرح هــا نظیــر بیمارســتان مهــزاد ارومیــه را نیــز 

افتتاح کرد.

معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی 
محدودیت هــای  اجــرای  وضعیــت  آخریــن  ناجــا 

ترافیکی ویژه کرونا را تشریح کرد.
ســرهنگ عیــن هللا جهانــی در گفت وگــو بــا 
ایســنا با اشــاره به شــرایط دوباره شــیوع کرونا در 
کشــور و محدودیت هــای ترافیکــی اعمــال شــده از 
ســوی ســتاد ملی مقابلــه با کرونا گفــت: آنچه که 
پلیس راهنمایی و رانندگی اجرا می کند، مصوبات 
ســتادملی مقابله با کرونا اســت. در همین راســتا 
نیــز منــع تــردد شــبانه همچنــان از ســاعت ۲۲ در 
معابر تمام شــهرهای کشور اعم از شهرهای دارای 
وضعیــت قرمــز، نارنجــی، زرد و آبی اجرا شــده و تا 

ساعت سه بامداد ادامه خواهد داشت.
وی ادامــه داد: همانطــور کــه بارهــا گفتــه 
شــده اســت، خودروهای غیرمجــازی که اقدام به 
تــردد در ایــن ســاعات کنند از ســوی دوربین ها و 
همچنیــن مامــوران پلیــس راهنمایــی و رانندگــی 
از  دســته  آن  همچنیــن  شــد.  خواهنــد  جریمــه 
پــالک  کــردن  مخــدوش  بــه  اقــدام  کــه  افــرادی 

خــودروی خــود کننــد، عــالوه بــر جریمــه و اعمال 
قانــون مرتکــب جــرم نیــز شــده و از ایــن رو بــه 

دادسرا معرفی خواهند شد.
بیــن  جهانــی دربــاره محدودیــت ســفرهای 
شــهری نیز گفت: با توجه به تغییر رنگ شــهرها، 
تغییــر  نیــز  محدودیــت  دارای  شــهرهای  تعــداد 
کرده، اما در اصل اجرای این طرح تغییری ایجاد 
نشــده اســت. بنابراین خروج پالک هــای بومی از 
شــهرهای دارای وضعیــت قرمــز و نارنجــی ممنوع 
بــوده و مشــمول جریمــه اســت. همچنیــن ورود 
پالک هــای غیربومــی به شــهرهای دارای وضعیت 

قرمز و نارنجی نیز ممنوع است.
معــاون اجتماعــی پلیس راهور ناجــا افزود: 
پلیــس نســبت بــه اعمــال قانــون و جریمــه ایــن 

دسته از خودروها نیز اقدام خواهد کرد.
وی در پایــان بــه مــردم توصیــه کــرد کــه در 
شــرایط شــیوع دوبــاره کرونــا در کشــور از حضور 
در عرصه هــای عمومــی تــا حد امــکان پرهیز کرده 
و به هیچ عنوان به سفرهای غیرضروری نروند.

آخرین وضع اجرای محدودیت ها و 
ممنوعیت های ترافیکی کرونا

دبیــر علمــی رویداد راهکارهــای مدیریت 
منابــع انســانی از رونمایــی از پلتفــرم نویــن و 

هوشمند در بازار کار در ۲۱ تیر خبر داد.
به گزارش دبیرخانــه راهکارهای مدیریت 
منابع انســانی از پارک علــم و فناوری پردیس، 
دکتــر یاســر نثــاری، بــا اشــاره بــه ایــن موضوع 
کــه دانشــگاه ها، اســتارت آپ ها، ســازمان های 
کــدام  بنیــان هــر  دانــش  بــزرگ، شــرکت های 
اظهــار  دارنــد،  متفاوتــی  اســتخدامی  نیازهــای 
کــرد: در حــال حاضر یکــی از راهکارهای تامین 
منابــع انســانی بــر اســاس خــود اظهــاری کاری 
کارجــو صــورت می گیــرد و ارزیابــی رزومه کاری 
فــرد انجــام نمی شــود کــه ایــن موضــوع زمان و 
هزینــه زیــادی را بــرای کارفرمــا بــه همــراه دارد 
و ســبب می شــود که فــرد کارجو هــم موقعیت 

شغلی مناسبی را پیدا نکند. 
از  اســتفاده  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پلتفرم هــای جدیــد بــرای تامیــن منابع انســانی 
گفــت: روش های کاریابــی فعلی دارای نواقص 

راهکارهــای  از  بتوانیــم  بایــد  و  اســت  زیــادی 
مناسب و فناوری نوین جهت کمک به کارجو و 

کارفرما استفاده کنیم. 
نثــاری بــا اشــاره بــه اینکــه افــرادی که در 
ســازمان ها و بخش های مختلــف به کار گرفته 
می شــوند الزم اســت که شــاخص های مهارتی 
احــراز  مــورد  آنهــا  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری 
صالحیــت قــرار گیــرد، گفــت: در حــال حاضــر 
پلتفرمی با استفاده از تکنولوژی و فناوری های 
جدیــد تهیــه شــده کــه در رویــداد راهکارهــای 
مدیریــت منابع انســانی در ۲1 تیر ســال جاری 

از آن رونمایی خواهد شد. 
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن پلتفــرم جدیــد 
در کمک به افراد کارجو و کارفرما بســیار حائز 
اهمیــت اســت و در پیشــگیری از اتــالف وقت، 
انرژی و هزینه ها بسیار موثر واقع خواهد شد. 
نثــاری گفــت: افــراد کارجــو مــی تواننــد از 
طریق پلتفرم ایران اچ آر رزومه خود را بسازند 
و در پلتفــرم قرار دهند همچنین افراد کارفرما 

نیز می توانند رزومه آنها را از طریق این پلتفرم 
بررســی و مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد و پــس از 
احراز صالحیت افراد کارجو آنها را به کار گیری 

کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بیش 
از 4۵۰ هــزار کارجــو از بنیــاد ملــی نخبــگان و 
مجموعــه مســابقات فنــاور و ... در این پلتفرم 
عضو هستند که همه کارجویان به صورت آزاد 
هــم می تواننــد بعــداز رونمایــی از امکانات این 
پلتفــرم  در ۲1 تیــر، بهره منــد شــوند، همچنین 
وزارتخانه هــا،  و  ســازمان ها  اســتفاده  امــکان 
بخش دولتی و خصوصی و ... جهت شناسایی 
نیــروی انســانی مناســب از ایــن پلتفــرم وجــود 

دارد. 
الزم بــه ذکر اســت این رویــداد در روز ۲1 
تیر و به صورت آنالین برای عالقمندان نمایش 
داده می شــود و در صــورت تمایــل بــه کســب 
اطــالع بیشــتر و ثبت نــام مــی توانیــد به آدرس 

humanagement.ir مراجعه کنید.

رونمایی از پلتفرم هوشمند استخدام در بازار کار 

معاون کار وزارت رفاه: ۵۵۰ 
هزار شاغل در کمتر از3 ماه  

به چرخه کار بازگشتند
بــه گفتــه معــاون روابــط کار وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی، در دو ســال گذشــته بیش از ۸۰۰ هزار 
شــغل در کشــور از دســت رفت، اما با تداوم همکاری 
کارفرمایــان و کارآفرینــان، در کمتــر از ســه مــاه ۵۵۰ 

هزار شاغل به چرخه کار بازگشتند.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، حاتــم شــاکرمی، 
در ســومین جشــنواره حاتــم )حمایت از تولیــد ملی( که 
در مرکــز همایش هــای بین المللــی صــدا و ســیما برگــزار 
شد، تاکید کرد: باید از عملکرد درخشان برخی واحدها 
کــه در شــرایط دشــوار تحریــم و کرونــا نیروهــای خود را 
حفــظ کردنــد، قدردانــی کرد.  وی گفــت: باید یک پنجره 
واحد پیش بینی کرد تا از بخشــی نگری در دســتگاه های 
مختلف پیشگیری شود، همچنین بخشنامه هایی که به 

صالح تولید کشور نیستند، اصالح شود. 
وی افزود: در صدور دستورالعمل ها و بخشنامه ها 

نیز، دستگاه ها باید ملی و نه بخشی فکر کنند. 
شــاکرمی، تحریــم و کرونــا را مشــکالت اساســی 
دو ســال اخیــر تولیدکننــدگان، دانســت و یــادآور شــد: 
و  بخشــنامه ها  مقــررات،  قوانیــن،  نداشــتن  ثبــات 
دســتورالعمل ها، همچنیــن همخوانــی نداشــتن قوانین 
با شــرایط روز و رشــد شــتابان فناوری یکی از معضالت 

اصلی تولید است. 
وی خاطــر نشــان کــرد: امــروز، حرکــت بــه ســمت 
تغییــر در فرآیندهــای تولیــد و فــن آوری ضــروری اســت 
و کارفرمایــان می توانند ســاختارهای فنــی و اقتصادی را 
بــا حمایــت و کمک وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعی بر 

اساس مصوبه شورای عالی کار اصالح کنند. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این 
واحدها تا زمانی که طرح، تایید و اجرایی شود می توانند 
در راســتای حفظ اشــتغال نیروهای کار، کارگران خود را 

به مدت کوتاه مشمول بیمه بیکاری کنند.

 وزیر بهداشت خبر داد:
 تزریق روزانه
 ۴۰۰هزار دوز
واکسن از امروز


