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»ما با آمریــکا در جنگیم«؛ تیتر اول 
نامه مــردم ارگان حزب توده اگر چه 
بسیار نزدیک به شعارهای انقالب بود 
اما برگرفته از شعارهای مارکسیستی 
و در راســتای منافع کشــور شوروی 
زده می شــد. از دیگــر تیترهای این 
شــماره نامه مردم می توان به موارد 
زیر اشــاره کرد: »در تظاهرات عظیم 
به مناسبت آغاز سال تحصیلی مردم 
شعار می دادند: مرگ بر شیطان بزرگ 
آمریکا – آنکه مکیده خون ملت ما« 
و »بــا وحدت خلل ناپذیــر خود زیر 
رهبری امام خمینــی ثابت می کنیم 
که ما وارثان شایســته خــون و پیام 

شهیدان هستیم«.
نامه مردم روزنامه ای بود که حزب توده در دو سال اول بعد از پیروزی انقالب منتشر می کرد.
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ایلو ایلو

»ایلو ایلو« فیلمی در ژانر درام به کارگردانی آنتونی چن است که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. فیلم، نخستین اثر این کارگردان است. این فیلم برای نخستین بار در 
در ۱۹ مه ۲۰۱۳ میالدی در جشنواره کن به نمایش درآمد و برنده دوربین طالیی از جشنواره فیلم کن شده است. فیلم، همچنین در ۶ رشته در جشنواره و جوایز 
فیلم اسب طالیی نامزد و در ۴ رشته بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم نامه اصلی و بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای یئو یان یان؛ برنده اعالم شد.

عنوان چینی آن، »ایلو ایلو«، به معنی »پدر و مادر خانه نیستند« است. چن تیان ون، یئو یان یان و آنجلی بایانی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
داستان در اواخر دهه ۱۹۹۰ میالدی در سنگاپور روایت می شود که رکود اقتصادی اخیر بر آن سایه افکنده، خدمتکاری از فیلیپین به یک خانواده سه نفره وارد 

می شود. رفته رفته رابطه ای صمیمی میان او و کودک ده ساله آن خانه ایجاد می شود، اما این رابطه حسادت مادر را بر می انگیزد و... .

فناوری

با فضاپیمای چندبار مصرف جدید اروپا آشنا شوید
فضاپیمای چندبار مصرف اروپا موســوم به ســوزی )Susie( می تواند 
مأموریت هــای آینــده اروپا به اعمــاق فضا را انجام دهــد. به گزارش 
ایســنا و به نقل از اسپیس، سوزی متعلق به شرکت مهندسی هوافضا 
فرانسوی آریان گروپ است. این فضاپیما کاماًل قابل استفاده مجدد بوده 
و طوری طراحی شــده که با موشک های آینده متناسب باشد. یکی از 
این موشــک ها در حال حاضر برای شرکت آریان  اسپیس ساخته شده 
اســت. شــرکت آریان گروپ قصد دارد فضانوردان را سوار بر سوزی به 
فضا ببرد. این شــرکت از ســاخت مرحله فوقانی جدیدی از موشک ها 
خبر داده که برای انجام مأموریت های سرنشین دار یا بدون سرنشین بر 

روی موشک های آریان اسپیس به مدار زمین یا حتی ماه طراحی شده است. این مرحله فوقانی، به اختصار سوزی به معنای 
»مرحله فوقانی هوشمند برای اکتشــافات نوآورانه« نامیده می شود و بر روی موشک آینده ی آریان ۶۴ نصب خواهد شد. 
همانطور که جامعه فضایی به ایستگاه های فضایی خصوصی و ماموریت های ماه دست می یابد، یک فضاپیمای انعطاف پذیر، 
قابل استفاده مجدد و ماژوالر به بهترین وجه با نیازهای مشتریان متعدد مطابقت دارد. آریان گروپ در تاریخ ۱۶ سپتامبر 
نوشت: سوزی یک بخش از موشکی چندبار مصرف است. این فضاپیما قادر است به فضا برود و انواع مختلفی از ماموریت ها 
چه به صورت خودکار یا همراه با سرنشین را در آنجا انجام دهد و به زمین بازگردد. نسخه سرنشین دار سوزی حداکثر پنج 
فضانورد را حمل می کند. ظرفیت محموله ها برای ماموریت های ضروری در فضا انعطاف پذیر است و آریان گروپ می گوید 
که با دستیابی ناسا و شرکای آن به مأموریت های سرنشین دار برنامه آرتمیس در ماه در دهه آینده، حجم محموله های قابل 
حمل »سوزی« نیز افزایش خواهد یافت. این فضاپیما می تواند تا هفت تُن محموله را با خود به فضا ببرد. سوزی پس از انجام 
ماموریت  برای فرودی نرم به زمین بازمی گردد و برای پروازهای آینده تغییر کاربری می دهد. مأموریت های مختلفی که برای 
آن پیش بینی شده شامل خدمات ماهواره ای، ساخت تأسیسات مداری، برخورد با زباله های فضایی یا ارسال اقالم ضروری 
برای فضانوردان در مأموریت های اعماق فضا است. مورنا برناردینی، رئیس استراتژی و نوآوری آریان گروپ، می گوید: این 
پروژه ای است که بر اساس تمام دانش موجود در آریان گروپ و در صنعت اروپا ساخته شده است. این پروژه با پیشرفت های 

فناوری کنونی و پیشرفت های آینده در زمینه حمل و نقل فضایی و استفاده مجدد از موشک ها سازگار است.

چهرهها

محمد معتمدی؛ خواننده
ســید محمد معتمدی قمصری )زاده ۲ مهر ۱۳۵۷(، خواننده ایرانی است. او فراگیری 
آواز و همچنین ســاز نِی را به صورت خودآموز از ســنین نوجوانی آغاز نمود. از سال 
۱۳۷۶ شروع به فراگیری شیوه آواز طاهرزاده نزد حمیدرضا نوربخش کرد. او همچنین 
به سبب عالقه ای که به مکتب آواز اصفهان داشت، همزمان به تمرین و الگوبرداری از 
آواز اساتیدی چون تاج اصفهانی و ادیب خوانساری پرداخت و در این مسیر از راهنمایی 
کسانی چون مرحوم دکتر حسین عمومی و علی اصغر شاه زیدی استفاده کرد. او تاکنون 
با گروه های متعددی فعالیت داشته که از جمله آنها می توان به گروه خورشید )مجید 
درخشانی(، همنوازان شیدا )محمدرضا لطفی(، ارکستر ملی ایران )فرهاد فخرالدینی(، 
هم آوایان )حسین علیزاده( و گروه ادیب )که خود وی پایه گذار آن است( اشاره کرد.

او در ســال ۲۰۱۳ میالدی از ســوی رادیو دولتی فرانسه به عنوان موزیسین برگزیده 
سال انتخاب شده و جایزه فرانس موزیک ۲۰۱۳ را دریافت نموده است.

ارکستر موسیقی ملی بعد از سه سال، فعالیت مجدد خود را آغاز کرد؛ این بار، با رهبری »فرهاد فخرالدینی« که از آخرین 
اجرایش همراه با ارکســتر، بیش از ۶ ســال می گذرد. در آخرین برنامهٔ ارکستر به همراه آقای فخرالدینی، »سیدمحمد 
معتمدی« به عنوان خواننده حضور داشت و حاال بار دیگر او در این برنامه قطعاتی را اجرا کرد و با همراهی »ساالر عقیلی« 
خواننده اولین اجرای ارکستر به مدت سه شب شد. او هر سه اجرای خود را به ۱۷۵ شهید غواص تقدیم کرد و دلیلش را 

ارادت همیشگی اش به شهیدان دانست.

منوچهر آتشی؛ شاعر
منوچهر آتشــی )۲ مهر ۱۳۱۰، دهرود شهرستان دشتستان استان بوشهر - ۲۹ آبان 

۱۳۸۴، تهران( شاعر، روزنامه نگار و مترجم معاصر ایرانی بود.
منوچهر آتشی در اواخر دهه ۳۰ با آهنگ دیگر در شعر معاصر به تجربه ای تازه دست 
می زند. او با کشــف و شهود در طبیعت جنوبی و وحشی به نوعی خشونت غریزی در 
شــعر دست می یابد. اما آنچه خشونت شعری آتشی را از عنصر خشونت آشفته و غیر 
منســجم برخی از شــاعران قبل و بعد از خودش )مثال از نصرت رحمانی یا کیومرث 

منشی زاده( متمایز می کند به جز حضور »جنوب«، لحن حماسی آن است.
شعرهای آتشی در دهه های ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ شعر کویر است و عناصر طبیعی این کویر 
حماســه و خشونت را با هم می آمیزد. گذشــته از آن، عشق و امید و آرزو نیز خود را 
به این طبیعت جنوبی غرق می کند و احساس تنها در مثلث خشونت-حماسه-جنوب 
چهره نشان می دهد. آتشی بر شاعران بسیاری در ایران تأثیر گذاشته است و نیز شاعران 

بسیاری را تربیت کرده است. در همین زمینه محمدعلی بهمنی در غزلی تأکید می کند:
تو آتشی و تمام من از تو شعله ور است/ نه من، که روشنی نسلم از شماست هنوز

منوچهر آتشی ۲۹ آبان ۱۳۸۴ بر اثر ایست قلبی در سن ۷۴ سالگی در بیمارستان سینا تهران درگذشت و در بندر بوشهر به 
خاک سپرده شد. وی چند روز قبل از مرگش در مراسم چهره های ماندگار به عنوان چهره ماندگار ادبیات معرفی شده بود.

وی در ســال ۲۰۰۳ فیلم »جانشین« را بازی و کارگردانی کرد که درباره جنگ افغانستان بود و در این کشور فیلم برداری 
شد. این بازیگر و کارگردان کالسیک سینمای هند در۲۷ آوریل ۲۰۰۹ میالدی درگذشت.

فیلمبازی

خواب در 2/5 سالگی تغییر می کند!
یک مطالعه جدید با نشان دادن یک تغییر عمده در هدف خواب در سن 

دو و نیم سالگی، حقایق جدیدی را در مورد خواب روشن کرده است.
به گزارش نیو اطلس، یک تحقیق جدید با تجزیه و تحلیل داده های ده ها 
مطالعه در مورد خواب، یک تغییر چشمگیر در ماهیت و هدف خواب در 
نوزادان را شناســایی کرده است که در حدود ۲.۵ سالگی اتفاق می افتد. 
این کشف نشان می دهد که خواب قبل از اینکه به سرعت در نقش جبران 
کننده و ترمیمی انجام وظیفه کند، در ابتدا به تشکیل ساختار مغز و رشد 
عصبی کمک می کند. این کشف شگفت آور از طریق تجزیه و تحلیل بیش 
از ۶۰ مطالعه در مورد خواب در انسان و حیوان صورت گرفت. داده ها با 
ردیابی زمان کل خواب و مدت خواب با حرکت تند چشــم)REM(  و 

همچنین تغییرات رشد در مغز و اندازه بدن جمع آوری شد و یک مدل ریاضی برای بررسی ارتباط بین رشد مغز و بدن و تغییرات فاز 
خواب تولید شد. خواب همراه با حرکات سریع چشم)Rapid eye movement sleep: REM/REMS( یکی از مراحل خواب در 
پستانداران است که در آن بدن در حالت خواب عمیق به  سر می برد، ولی واکنش مغز در حالت بیداری است. نتایج نشان داد کاهش سریع 
و چشمگیری در خواب REM در انسان در سن دو و نیم سالگی)دقیقا ۲.۴ سالگی( رخ می دهد. تعجب بیشتر این بود که این داده ها 
در تمام گونه های مورد تجزیه و تحلیل مشابه و نامتناقض بود؛ چه در خوک ها و موش ها و چه در خرگوش ها. وقتی هر حیوانی به میزان 
رشــد خود معادل با دو و نیم سالگی یک انسان می رسد، افت شدیدی در حجم خواب REM مشاهده می شود. »ون سویج« نویسنده 
این مطالعه جدید می گوید: من شوکه شدم وقتی دیدم که این تغییرات در مدت زمان کوتاه چقدر بزرگ هستند و این تغییر وقتی که 
ما خیلی کودک هستیم اتفاق می افتد. محققان با تعیین کیفیت و کمیت این کاهش در خواب REM پیشنهاد می کنند که نوزادان تازه 
متولد شده حدود ۵۰ درصد از کل زمان خواب خود را در مرحله REM می گذرانند، اما در سن ۵۰ سالگی، هر فرد ۱۵ درصد از مدت 
زمان خواب خود را در حالت خواب REM صرف می کند. این فرضیه هدف از خواب در نوزادان را در درجه اول رشد مغز و ساماندهی 
مجدد اعصاب عنوان می کند. البته این یک فرضیه بحث برانگیز نیست، چرا که مشخص شده است که بشر در دو سال اول زندگی خود 
پیشرفت های عمیقی در رشد ساختاری مغز دارد. محققان در این مطالعه نتیجه گیری کردند: ما نقطه عطف خاصی را در سنی غیرمنتظره 

یعنی حدود ۲.۵ سالگی یافتیم که نشان دهنده یک تغییر مهم در رشد فیزیولوژیکی یا مغزی است.

بدون شرح 

پدر موز فروش در شهر ریودوژانیرو برزیل

طرحروز

قاب

دانستنیها

ماریلنا ناردی

گتی ایمجز

دو راهکار فوری 
برای کاهش رنج فوت مهسا امینی

حسن السجردی

در حوادث و اتفاقات بسیار مهم در هر کشور، گذشته از خود 
موضوع راهکارهای بهینه برای حل مشکالت و یافتن نسخه 
ای برای عدم تکرار حوداث تلخ می تواند نشــان عقالنیت و 

بلوغ مدیریت در هر سیستم سیاسی باشد.
درپی حادثه ناگوار فوت مهســا امینی و برخی دیگر حوادث 
و رویدادهای سالهای اخیر که سرجمع آن به کاهش اعتماد 
عمومی و بدبینی روانی جامعه انجامیده است شاید ضرورت 
یافتــن راهکارهای برون رفت از چنین فضاهایی امروز بیش 

از هر زمان دیگری برای جامعه و نظام ضروری می نمایاند.
لزوم یافتن راه حل های مختلف از ان جهت بسیار مهم است 
که نشــاندهنده توان نظام برای اصالح فرایندهای ناصحیح 
خود بوده و این امیدواری را در احاد جامعه زنده می کند که 
این سیستم توان حل مســائل مهم در درون خود را دارد و 

این مهم به افزایش هواخواهی و مشروعیت می انجامد.
از ســوی دیگر رهاکردن افکار عمومی در دامن بی اطالعی 
و عدم شــفافیت عالوه بر ذهنیت ســازی منفی برای مردم 
می تواند به شکاف اجتماعی و تعمیق آن تا حد بی اعتمادی 
و سرخوردگی بیانجامد.لذا بر عقالی قوم است که برای برون 
رفت از شــرایط بحرانی فعلی به دو راهکار فوری بیاندیشند 

که عبادتند از:
1- شفاف سازی فوری

در حــوادث و اتفاقات روزمره با توجه به گســتردگی دنیای 
ارتباطات و توســعه شــتابان شــبکه های اجتماعی سرعت 
بخشی به اخبار صحیح و بدون حاشیه ولی مبتنی بر واقعیت 
می تواند به کاهش آالم و اقناع سازی بهتر مردم بینجامد چرا 
که در حوادثی مانند فوت مهســا امینی به جهت حساسیت 
موضوع، مهندســی افکار عمومی در دست کسانی است که 
زودتر بتوانند با انتشــار اخبار متراکم توجهات را بخود جلب 
کنند و اطالع رســانی را فوریت ببخشــند. درعین هر نوع 
تاخیر و عقب انداختن مســائل روشــنگرانه در باره حوادث 
روزانه می توان شائبه هایی ایجاد کند که در نهایت به کاهش 

اعتماد عمومی می انجامد.
2- راه اندازی سریع کمیته حقیقت یاب

در حوادث مهم و با حساسیت باال در جوامع امروزی راهکار 
موثری بنام تشــکیل کمیته حقیقت یاب شیوع یافته است 
بگونه ای که در بســیاری از رویدادهــای ملی و حتی بین 
المللی این راهکار توانســته به نتایج بســیار امیدوارکننده 
دســت یابد و البته در برخی موارد نیز ناکام مانده است ولی 
بهره جستن از تجربه کمیته حقیقت یاب در موضوعات مهم 
سیاسی - امنیتی و حتی اجتماعی توانسته تا حدود زیادی 
ابهامات را به روشنایی و وضعیت مبهم را به فضای قابل اتکا 

تبدیل کند. 
نکته اساسی اینکه موضوع مهمتر از تشکیل »کمیته حقیقت 
یاب« مشــارکت احزاب و گروه های مدنــی موافق و منتقد 
عملکرد گشت ارشاد است که از استقالل و مقبولیت عمومی 

برخوردارند.
به عبارت دیگر با تاسیس نهاد جدید با هدف اعتماد افزایی، 
باید به نظم جدیدی با هدف اطمینان مردم به نتایج بررسی 
حوادث برســند. به عبارت دیگر کشــور با توسل به چنین 
ســازوکاری است که می توانند شــعله های امید را در مردم 

زنده کنند.
ســخن آخر اینکه در گذر زمان امکان دارد جامعه چندین 
و چنــد بار این حوادث و اتفاقــات ناگوار را تجریه کند ولی 
عقــالی جامعه باید برای این روندهای هزینه ســاز بدنبال 
راههای مســکن و آرام بخش در جامعه باشند چون در این 

نوع رویدادها تاب و تحمل جامعه شاید طاق شود.
منبع: خبرآنالین 

نگاه

 

آگهی مناقصه عمومی
شماره مناقصه 62901

شــرکت گاز اســتان مازندران در نظر دارد مناقصه ذیل را بین پیمانکاران واجد شــرایط با 
مشــخصات و شرایط ذکر شــده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبل، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در 

مناقصه محقق سازند.
1- شرح مختصر کار: تامین نیروهای حفاظت. نگهبان تاسیسات و اماکن شرکت گاز مازندران 

به شماره فراخوان 2001091578000139
2- مدت اجرای پروژه:  365 روز 

3- محل اجرای پروژه: در محدوده گاز استان مازندران
4- محل تامین اعتبار: منابع جاری 

5- مبلغ برآورد: 399.842.870.351 )ســیصد و نود و نه میلیارد و هشــتصد و چهل و دو 
میلیون و هشتصد و هفتاد هزار و سیصد و پنجاه و یک( ریال

6- میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 13.996.858.000 )سیزده میلیارد و نهصد 
و نود و شش میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار( ریال

7- نوع تضمین فرایند ارجاع کار: تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی 
مصوبه هیات وزیران به شــماره 50659/ت 123402 هـ  مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از 

آن درخصوص کارهای پیمانکاری 
8- مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: از دوشــنبه 1401/7/4 الی پایان وقت اداری روز 

چهارشنبه مورخه 1401/07/6 ساعت 15:00 
9- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا پایان وقت اداری شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۶ ساعت ۱۶:۰۰ )ضمنا 
اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیرخانه 

رمز محرمانه حراست گردد(
10- زمان باز گشایی پیشنهادات: سه شنبه 1401/7/19 ساعت ۹ صبح

11- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
- شرایط متقاضی:

- داشتن مجوز متناسب و مرتبط و رتبه تایید شده از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
- تایید صالحیت از سازمان حراست وزارت نفت 

- شرکت متقاضی نمی تواند همزمان پیمان غیرحفاظتی در شرکت گاز مازندران داشته باشد 
- داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

- داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
 - ثبــت نــام و اخــذ کــد اطــالع رســانی پایــگاه ملــی مناقصــات بــا مراجعه به ســایت

 http:// iets.mporg.ir 
- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 99/12/29 یا 1400/12/29 برای پیشنهادهای 
باالی ۱۰برابر نصاب معامالت متوسط باشــد الزامی است. با رعایت ماده ۴ آیین نامه راهکارهای 

افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.
- »حداقل نصاب پیشنهاددهنده در این مناقصه سه مناقصه گر می باشد«.

- قیمت ها متناســب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. )در صورتیکه کاال مشابه 
تولید داخل دارد(

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند »۸« فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند 
در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه نمایند.

- شرکت کنندگان در مناقصه، می بایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد 
ارائه نمایند در غیر اینصورت مســئولیت عدم اطالع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت 

می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
- به پیشــنهادات شــرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
 - جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در ســایت شــرکت گاز اســتان مازنــدران بــه آدرس
 www.nigc-mazandaran.ir  و پایــگاه ملــی اطالع رســانی مناقصات کشــور به آدرس

http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

- مرکز تماس: 41934-021 و  021-57895000 
دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۹۵۱۹۳۷۶۸

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/7/2     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/6

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان مازندران )سهامی خاص(

)نوبت اول(

شناسه آگهی: 1382772


