
کشفپیکرهمهجانباختگان
سقوطهواپیمایتهران-یاسوج

مدیرکل پزش��کی قانونی کهگیلویه و بویراحمد از 
کشف پیکر همه جان باختگان حادثه سقوط هواپیما در 

ارتفاعات دنا خبر داد.
کامروز امینی گفت: با اع��ام نتایج آزمایش های 
انجام ش��ده ب��ر روی بقایای پیکر های یافت ش��ده در 
ارتفاعات دنا تع��داد پیکر های قابل تحویل به خانواده 
جان باختگان سانحه هوایی تهران - یاسوج به ۶۰ نفر 
خواهد رسید. وی افزود: با توجه به نتایج آزمایش های 

ژنتیک، بقایای پیکر همه مسافران یافت شده است.
وی با بیان اینکه ج��واب آزمایش ژنتیک آخرین 
مس��افر هواپیما نیز تایید ش��د ادامه داد: پیکر س��ایر 
جان باخت��گان در روز ه��ای آین��ده ب��رای تحویل به 

خانواده هایشان به پزشکی قانونی تحویل می شود.
مدیرعامل جمعیت هال احمر اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد هم گفت: از ابتدای آغاز عملیات جست وجوی 
پیکر جان باختگان سانحه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج 

تاکنون هیچ جسد سالم و کاملی پیدا نشده است.
جهانبین از جست وجوی بسیاری از مناطق نزدیک 
به محل سقوط توس��ط امدادگران خبر داد و افزود: به 
زودی پایان عملیات جست وجوی پیکر جان باختگان در 

ارتفاعات دنا اعام می شود.
وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۳۰ نفر از امدادگران 
جمعی��ت هال احمر از اس��تان های مختلف کش��ور و 
نیرو های مردمی در ارتفاعات دنا مشغول ادامه عملیات 

جست وجوی پیکر جان باختگان هستند.
الزم به ذکر است هواپیمای ATR تهران - یاسوج 
۲۹ بهمن م��اه ۹۶ در ارتفاع��ات دنا س��قوط کرد و ۶۵ 
خدمه و مسافر این هواپیما جان خود را از دست دادند 
و از آن روز تاکنون عملیات جست وجوی پیکر جانباخته 

این سانحه ادامه یافته است.  باشگاه خبرنگاران

پیگیری

تازهترین»درحلقهرندان«برگزارمیشود
تازه ترین ش��ب ش��عر طنز »در حلق��ه رندان« با 
حض��ور ش��اعران و طنزپردازان، امروز در تاالر س��وره 

حوزه هنری برگزار می شود.
»در حلقه رندان« عنوان قدیمی ترین ش��ب شعر 
طنز کشور است که آخرین یک شنبه هر ماه در حوزه 
هنری برگزار می ش��ود. در این محف��ل ادبی طنز که 
به همت موسس��ه فرهنگی و هنری س��پهر سوره هنر 
و دفتر طن��ز حوزه هنری برگزار می ش��ود، جمعی از 
ش��اعران، طنزپردازان و عاقه من��دان ادبیات طنز به 
ش��عرخوانی پیرامون مس��ائل و مش��کات اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می پردازند.
اج��رای این برنام��ه را داری��وش کاردان، مجری، 
بازیگر و کارگردان س��ینما، تئات��ر و تلویزیون برعهده 
دارد. ورود ب��ه این جلس��ه ش��عرخوانی ب��رای عموم 

عاقه مندان آزاد است.

شب شعر

شایعات سیاسی کمیته امداد
نسیم بابایی

چند وقتی است که مدام درباره نحوه خدمت رسانی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( شایعاتی ناخوشانید مخابره 
می ش��ود، یک  روز از افطاری دادن در غ��زه! یک  روز از 
کمک به سایر مردم دنیا به جای کمک به مستمندان در 
داخل و یک  روز هم بابت ساختمان عریض و طویل! اما 
چرا با وجود این شایعات هنوز مردم به کمیته امداد نگاه 
بهبودی اوضاع داش��ته و حت��ی میزان فطریه های جمع 

شده امسال از سال های گذشته بیشتر شده است؟!
ابتدا باید بدانیم که وقتی شفافیت کم شود شایعات 
در اذهان عمومی اثر کرده و هر حرفی مورد باور مردم 
قرار می گیرد، کمیته ام��داد گرچه کمتر از حد انتظار 
ش��فاف بوده و ش��فاف هست اما در س��ال های اخیر با 
تغییر س��اختمان عری��ض و طویلی که پیش��ینیان در 
سوهانک س��اخته بودند، توانسته اعتماد مردم را جلب 
کند و در ادامه با افزایش مستمری افراد تحت پوشش 

خود گامی مثبت در زمینه حمایت از مردم بردارد.
هر چند هنوز هم ش��فافیت ها به حد انتظار نرسیده 
و ابهامات��ی درباره نحوه واگذاری صندوق های صدقات به 
شرکت ها مطرح است اما این سازمان نشان داده که از دیگر 
سازمان های همطراز خود در جلب اعتماد مردم موفق تر 

بوده و توانسته سریع به شایعاتی که معموال سیاسی کاری 
بوده ورود کرده و به مخاطبان پاسخگو باشد.

در همی��ن زمینه به یاد داریم که س��ال گذش��ته 
رئی��س کمیته ام��داد اعام ک��رد که ب��رای کمک به 
محرومین قانونی را مصوب کرده که حقوق و مستمری 
تحت پوش��ش های کمیته امداد قبل از کارکنان واریز 
ش��ود و همیش��ه روال را بر این اصل بنا گذاشته است. 
همی��ن اظه��ارات و موضع گیری های ب��ه موقع درباره 
ابهامات و ش��ایعاتی که گهگاه ایجاد می ش��ود می تواند 
اعتماد مردم را به همراه داشته باشد، طوری که امسال 
ش��اهد افزای��ش اعتماد مردم ب��ه کمیته ام��داد برای 

سپردن فطریه و کمک های آنها بودیم.
هر چند که به نظر می رس��د آنهایی که ش��ایعات 
را مط��رح می کنن��د بیش��تر از اینکه به فک��ر مردم و 
محرومین باش��ند تاش دارند تا چهره ش��خص رئیس 
کمیته امداد را برای احتمال شرکت در انتخابات بعدی 
تضعیف کنند و این رویه در انتخابات س��ال ۹۲ نیز تا 
جایی که فتاح علنی بیان ک��رد که قصد کاندیداتوری 

در انتخابات را ندارد، ادامه یافت.
از این رو مردم هوش��یار باید در جریان باش��ند که 
ش��ایعات این روزه��ای کمیته امداد بیش��تر از آنکه به 
حساب دلسوزی برای محرومین بیان شده باشد درصدد 
تخریب ش��خصیت پرویز فتاح اس��ت که از س��وی رقبا 
احتم��ال کاندیداتوری برای انتخابات 14۰۰ را دارد!! هر 
چند که خود فتاح بارها اعام کرده کار سیاسی نخواهد 
داشت و بیشتر به فکر خدمت به محرومان خواهد بود. 

تاکسی نوشت

اذان ظهر:13:05 اذان مغرب: 20:43 اذان صبح فردا: 4:01 طلوع آفتاب فردا: 5:48

 یک شنبه  27 خرداد 1397  شماره 4767 

یست بـوم ز

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور  مدير مسئول: محمد پیرعلي  سردبیر: محمد صفري  دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 
 رويداد: کتایون مافی  رويکرد: مائده شیرپور  فراديد: قاسم غفوری  ديپلماسی: هدی دهقان بذرافشان  معیشت: سارا علیاری  زيست بوم: محسن رجبی  سايت: سید مهدی لنکرانی  ترجمه: حسین ارجلو  عکاس: ثنا صفری - فرجاد جوالنی 
 سازمان آگهي ها: 88۰۰۶۹۶۹  چاپ: بامشادسبز 44۵4۵۰۵4  نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، کوچه بابک، پاك 1۶  تلفن: ۶-88۰1۳87۰  نمابر: 88۰۰7۵7۵  كدپستي: 14۳8۶۳4871  شاپا: ۳۹47 - ۲۰۰8

مدرس  و  منتق��د  منتق�د کشور می�ز  س��ینمای 
همزمان با پخش س��ریال های »رهایم 
نک��ن« ب��ه کارگردان��ی محمدمه��دی 
عسگرپور، »بچه مهندس« به کارگردانی 
عل��ی غف��اری و »س��ر دلب��ران« ب��ه 
کارگردانی محمدحسین لطیفی در ماه 
مب��ارك رمضان که ص��دای اعتراض و 
انتقاد بسیاری از مخاطبان رسانه ملی و 
منتقدان را درآورده است گفت: نمره ای 
که س��ریال های پخ��ش ش��ده در ماه 
رمضان امسال از آن خود می کنند آنقدر 
اندك اس��ت ک��ه تنها می توان��د عنوان 
سریال های آنتن پرکن سیما و باری به 
هر جه��ت را به خود اختص��اص دهد. 
مدیران و مسئوالن صداوسیما باید از نو 
س��یمای جمهوری اس��امی ای��ران را 
منطبق با خواس��ت مردم و سلیقه های 

جامعه بازسازی و متحول کند.
جبار آذین افزود: س��ال ها اس��ت 
که صداوس��یما از پسند و سلیقه مردم 
فاصل��ه گرفته و ب��ر مبن��ای نگاه ها و 
نگرش ه��ای س��لیقه ای خود ب��ه امور 
برنامه سازی در سیما مبادرت می کند 
این رون��د نامبارك به وی��ژه در ایام و 
مناس��بت های ملی و دینی و اجتماعی 
به ش��دت در تلویزیون دیده می شود. 
روزگاری در مناس��بت م��اه مب��ارك 
رمضان که م��اه تکامل و خودس��ازی 
انسان ها و مس��لمانان است برنامه های 
وی��ژه ای ت��دارك دی��ده می ش��د که 
افزون ب��ر آموزه ه��ای محتوایی دینی 
و اجتماع��ی در قالب ه��ای خانوادگی، 
اجتماع��ی و طنز ارائه می ش��د ولی با 
قهر گروه��ی از حرفه ای های تلویزیون 
و س��ینما از رسانه منتس��ب به ملی و 
مدیریت های ناکارآمد آن دیگر خبری 
از برنامه ها و به ویژه سریال های خوب 
و ق��وی و طناز اجتماع��ی و خانوادگی 
خب��ری نیس��ت ای��ن رخ��داد باع��ث 

دلزدگ��ی و دوری بیش��تر مخاطبان از 
سیما شده است.

وی ادامه داد: تلویزیون چنانچه در 
این روند نامناسب اصرار و استمرار بخشد 
به طور قطع همی��ن اندازه بیننده خود 
را ه��م به نفع ماهواره ه��ا از کف خواهد 
داد. صداوس��یما باید در نوع نگاه و تفکر 
خود و ایجاد ارتباط سالم و پویا با مردم 
تجدید نظر کرده و تولید مجموعه های 
مناس��ب و اس��تاندارد تلویزیونی را که 
افزون بر سرگرم س��ازی مخاطب با طنز 
و کمدی و محتواهای شایسته اجتماعی 

در دستور کار خود قرار دهد.
آذین متذکر شد: رمضان امسال ۳ 
سریال تلویزیونی که هیچ کدام دارای 
ویژگی های مناسبتی رمضانی نبودند و 
هر ۳ از ساختار هنری ضعیف و متوسط 
و مضامین نادلچسب برخوردار بودند از 
روزه داران اس��تقبال کرد! استقبالی که 
پاسخ آن تعویض شبکه های تلویزیون 
و تماش��ای به ناچار بازپخش س��ریال 

»پایتخت« شد.
این مدرس سینمای کشور سپس 
با بیان اینکه »رهایم نکن« یکی از این 
۳ س��ریال مجموعه ای کند و کشدار با 
مضامین و محتواهای خوب اما از دست 
رفت��ه بود اظهار داش��ت: این س��ریال 
به دلیل س��طحی نگری کارگردانش و 
سطحی سازی سریال و ایجاد ماجراهای 
فرعی نامناسب نتوانست مخاطبان را با 
خود همراه کند گرچه س��ازندگان این 
سریال کوش��یده اند با ماجرای پرتنش 
حاج رس��ول به س��ریال خود جذابیت 
بخشند و با حوادث زندگی فرناز آن را 
به اوج رسانند اما به دلیل ضعف شدید 
در پرداخت و داستان سازی و محتوای 

معنایی آن به توفیق نرسیده اند.
وی خاطرنش��ان کرد: سریال دیگر 
این ای��ام »بچ��ه مهندس« ن��ام دارد. 
گونه  »اولیورتوئیست«  که  مجموعه ای 

کوش��یده راوی ماجراه��ای متن��وع و 
سرگرم کننده باشد ولی پردازش ضعیف 
فیلمنامه و داس��تان گویی و ساختار نه 
چندان حرفه ای و بازی های یکنواخت 
و یک ش��کل بازیگران��ش و همچنین 
نداش��تن کش��مکش ها و تعلیق ه��ای 
داستانی نتوانس��ت »بچه مهندس« را 
فراتر از یک سریال زیر متوسط نشاند.

آذین افزود: س��ریال دیگری که با 
مضامی��ن تک��راری و محوریت زندگی 
و ماجراه��ای یک ش��خصیت روحانی 
س��اخته ش��ده »س��ر دلبران« ساخته 
محمدحسین لطیفی است. سریالی که 
قرار بوده شخصیت روحانی آن به کمک 
مردم یک محله در ش��هر یزد به حل و 
فصل مشکات خود و دیگران بپردازد، 
جالب آنکه در این سریال کاراکترهای 
ت��رك، اصفهان��ی، مش��هدی و... دیده 
می ش��وند لیکن از خود »یزدی« ها در 

آن چندان خبری نیست!
این منتقد س��ینمای کش��ور ادامه 
داد: »س��ر دلب��ران« ک��ه می خواهد در 
قس��مت های پایان��ی افش��اگر و بیانگر 
رازهای مگو باش��د و اعتبار روحانیت در 
جامعه تثبیت کند نه سر و رازی را برما 
می کند و نه از دلبری دلبران نشان دارد! 
با آنکه کارگردان این س��ریال پیشتر در 
س��ینما و تلویزیون کارهای به نس��بت 
مناس��ب تری ارائه کرده اس��ت ولیکن 
ضعف های فراوان ساختاری و محتوایی 
»سر دلبران« آن را در رده آثار متوسط و 

از یاد رفتنی تلویزیون قرار می دهد.
وی در خاتمه ای��ن گفت وگو اظهار 
داش��ت: ه��ر ۳ س��ریال تلویزی��ون در 
م��اه مب��ارك رمضان ح��اوی امتیازهای 
برجسته ای نیستند که بشود آن ها را در 
رده آثار پرمخاطب و جامعه پسند قرار داد 
و این بدان معنا است که تلویزیون همچنان 
بیراه و جدا از س��لیقه و نظر مردم به راه 

خود ادامه می دهد.  سینماپرس

ثبت نام  روزها  این  س�یاه فرزندان در مدارس تخت�ه 
و به ویژه در تغییر مقطع تحصیلی به یک 

هیوال برای خانواده ها تبدیل شده است.
کوچ��ک که ب��ودم مادر دس��تم را 
می گرفت و به هر مدرس��ه ای که همان 
حوالی خانه بود می برد تا مرا برای شروع 
تحصیل ثبت نام کند. تنها دغدغه که زیاد 
هم مشکلی برای خانواده ایجاد نمی کرد، 
تهیه لباس مدرس��ه و کیف و دفتر بود و 
حتی کتاب را هم مدرس��ه در اختیار ما 
می گذاشت. اما این روزها ثبت نام فرزندان 
در م��دارس و به وی��ژه در تغییر مقطع 
تحصیلی به یک هیوال تبدیل شده است.

ثبتنامبهشرطمنطقه
یک مادر که قصد ثبت نام کودکش در 
مقطع ابتدایی را دارد می گوید: در مدارس 
دولتی که از نظر سطح آموزش در جایگاه 
مطلوبی ق��رار دارند، اولویت با س��اکنان 
هم��ان منطقه قرار داده ش��ده که البته 
برای تسهیل تردد دانش آموزان در سال 
تحصیلی خوب است، اما برای متقاضیانی 
که از مناطق دیگر برای ثبت نام می آیند، 

محدودیت ایجاد کرده است.
اش��رفی ادامه می دهد: م��ن نیز در 
ثبت نام فرزندم در مدرسه مورد نظر دچار 
همین مشکل شده ام و یکی از اقوام به من 

پیش��نهاد داده که با تهیه یک اجاره نامه 
جعلی آدرس محل س��کونت خود را در 
حوالی همین مدرسه اعام کنم. وی افزود: 
اما این کار هم از نظر من درس��ت نیست 
و هم اینکه برای ارائه درخواست سرویس 
ایاب و ذهاب در سال تحصیلی مشخص 

می شود که این آدرس جعلی است.
وی با تأکید بر مشکاتی که درپی 
تعل��ل در انج��ام ثبت ن��ام در محدوده 
س��کونت افراد ایج��اد می ش��ود، بیان 
می کن��د: از خیلی ها ش��نیده ام که اگر 
برای ثبت نام در یک مدرس��ه دیگر که 
موافق��ت نمی کند زیاد هم اصرار کنم و 
وقت بگ��ذارم، فرصت ثبت نام در همان 
مدرسه حوالی خانه خود را هم از دست 

خواهم داد که مرا نگران تر می کند.

کمبودظرفیت
پدر دانش آموزی که برای ثبت نام 
در مقطع اول ابتدایی مراجعه کرده نیز 
اظهار می کند: با مواردی که از این و آن 
شنیده بودم از همان ابتدا برای ثبت نام 
به مدرس��ه نزدیک محل سکونت خود 
مراجعه کردم، اما همین حاال هم که تا 
شروع سال تحصیلی زمان زیادی مانده 
به من گفته شد که ظرفیت کاس اول 

محدود بوده و پر شده است.
ش��یخی می افزای��د: وقت��ی ب��رای 

ظرفی��ت منطقه زیرس��اخت الزم مهیا 
نشده است چگونه به طرح آدرس اصرار 
می ش��ود تا نتوان��م فرزن��دم را به علت 
تکمیل ظرفیت در منطقه سکونت خود 

به مدرسه دیگری ببرم.
وی ب��ه ثبت ن��ام چند نف��ر که در 
ط��رح آدرس نیز ق��رار نمی گیرند در 
مدارس مورد نظر خود اش��اره می کند 
و ادامه می دهد: چندین نفر از دوستان 
و آش��نایانم را دیده ام که با استفاده از 
سفارش آش��نایان خود که در مدرسه 
م��ورد نظرش��ان نفوذی داش��ته اند به 
آسانی ثبت نام کرده اند، اما من و امثال 
م��ن اندر خم یک کوچ��ه مانده ایم در 
حالی که آم��وزش و دسترس��ی به ان 

اولین نیاز جامعه است.

ثبتنامبهنرخنجومی
عظیم��ی منف��رد نیز ک��ه ثبت نام 
در م��دارس غیردولتی و غیرانتفاعی را 
آخرین راهکار برای بسیاری از والدینی 
می داند که دچار اس��ترس و مشکل در 
این حوزه هستند، تبیین می کند: هزینه 
ثبت نام در م��دارس غیرانتفاعی مطرح 
بس��یار زیاد است و توان پرداخت آن از 

عهده بسیاری از والدین برنمی آید.
این پدر ادامه می دهد: ضمن اینکه 
این مش��کل نی��ز وج��ود دارد، هزینه 
ثبت نام در این مدارس س��االنه افزایش 
می یابد و در هر مقطع تحصیلی خانواده 
تا چند س��ال بار این نوس��ان را باید بر 
دوش خود بکش��د. وی معتقد اس��ت: 
حت��ی پرداخت به صورت اقس��اط نیز 
دشوار اس��ت و هزینه ساالنه فرستادن 
یک دانش آموز به مدرسه را از فرستادن 
یک فرزند دیگر به دانش��گاه به مراتب 

افزایش بیشتری می دهد.  فارس

امام علی علیه السالم:
به رنج افکندن خود برای احتکار از خصلت های ابلهان است.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 361، ح 8207
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آگهي تجديد مناقصه عمومي 
شهردارى كمال شهر 

مهرداد ترابيان شهردار کمال شهر

شهردارى كمال شهر در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 97 پروژه هاى ذيل را از طريق برگزارى تجديد مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت مى گردد با رعايت موارد و شرايط ذيل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت خريد اسناد تجديد مناقصه از ساعت 

9 الى 14 به آدرس: كرج، كمال شهر ، بلوار شهردارى ، شهردارى كمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمايند. 

- ارائه سپرده شركت در مناقصه به يكى از روشهاى ذيل:
الف) ضمانت نامه بانكى ترجيحًا از يكى از بانكهاى استان البرز يا تهران كه به مدت 90 روز كارى اعتبار داشته باشد و قابل تمديد باشد.

ب) واريز فيش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانك ملى 
ج) چك تضمين شده بانكى در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانك ملى به نام شهردارى كمال شهر

2-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
3- شهردارى كمال شهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مى باشد.

4- شركت كنندگان مى بايست جهت خريد اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فيش از شهردارى كمال شهر و واريز مبلغ 500/000 ريال براى هر پروژه بصورت جداگانه 
اقدام نمايند. الزم به ذكر مى باشد مبلغ واريزى جهت خريد اسناد مناقصه به هيچ عنوان مسترد نمى گردد.

5- در هر شرايطى مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
6- در هنگام خريد اسناد مناقصه ارائه معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل شركت الزامى مى باشد.

7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوطه به پيمانكار نزد شهردارى باقى مى ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا 
زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.

8- مهلت خريد اسناد از مورخ 97/3/27 لغايت 97/4/5 مى باشد بديهى است پيشنهادات مناقصه گران مى بايست در پاكت ممهور به مهر شركت تا پايان وقت 
ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 به دبيرخانه شهردارى كمال شهر تحويل داده شود.

9- كليه پيشنهادات شركت كنندگان راس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 در كميسيون عالى معامالت بازگشايى مى گردد.
10-  هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

11- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

مبلغ سپرده شركت در مبلغ پروژه (ريال)شرح  عملياترديف
رتبه درخواستىمدت قراردادميزان تهاترمناقصه (ريال)

پروانه بهره بردارى و يا حداقل رتبه 5 راه و 6ماه60درصد2/800/000/000140/000/000خريد و حمل آسفالت معابر كمال شهر1
باند از سازمان مديريت و برنامه ريزى

 پروانه بهره بردارى و يا حداقل رتبه 5 راه و6ماه60درصد2/800/000/000140/000/000خريد و حمل آسفالت معابر خرمدشت2
باند از سازمان مديريت و برنامه ريزى

 پروانه بهره بردارى و يا حداقل رتبه 5 راه و6ماه60درصد5/600/000/000280/000/000خريد و حمل آسفالت معابر پيشاهنگى و شمال شهر3
باند از سازمان مديريت و برنامه ريزى

حداقل رتبه 5 راه و باند از سازمان 6ماه60درصد2/000/000/000100/000/000جدول گذارى معابر خرمدشت4
مديريت و برنامه ريزى

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي به شماره 21-97(ط11)
 و 22-97(ط12) و 23-97(ط13) و 24-97(ط14)

شركت توزيع نيروي برق
 استان كردستان
( سهامي خاص )

مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق استان كردستان
نوع تضمين: صرفاً به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 2175094207009 نزدبانك ملي مركزي  بنام  تمركز وجوه سپرده شركت توزيع 

برق استان كردستان
محل خريد اسناد:شرايط مناقصه عمومي و مدارك مرتبط در آدرسwww.setadiran.ir از تاريخ 97/3/24 لغايت ساعت 19 مورخ  97/3/30 قابل دانلود مي باشد.

محل تحويل پاكات الف: دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري  

هزينه درج دو نوبت آگهي بعهده برنده مناقصه ميباشد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.
مناقصات ملي  پايگاه  سايت  يا   (www.kurdelectric.com) برق  توزيع  شركت   (WWW.tavanir.org.ir) توانير   سايت  به  بيشتر  اطالعات  كسب   براي 

 (iets.mporg.ir) مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 9-33283601– 087 داخلي 2054 تماس حاصل فرماييد.

شركت توزيع نيروي برق استان كردستان
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موضوعشماره مناقصهرديف
 تاريخ فروش

اسناد
 آخرين مهلت
ارسال پاكات

 بازگشايي پاكات
الف و ب

 بازگشايي
پاكت ج

 ميزان سپرده شركت
در مناقصه (ريال)

21-97(ط11)1

 احداث 0,5 كيلومتر شبكه فشار متوسط
 هوايي نفوذي ديرمولي و احداث 1,225

 كيلومتر شبكه فشار متوسط هوايي مسير
 پيروه موچش و احداث 4,706 كيلومتر

 شبكه فشار متوسط هوايي ارتباطي فيدر
 اميرآباد و پنيران (جهت ايمان طيور)

بصورت كليد در دست

 97/3/24 لغايت
  ساعت 19 مورخ

97/3/30

 ساعت 19 مورخ
97/4/9

 ساعت 8 مورخ
97/4/10

 ساعت 8 مورخ
97/4/13

107/000/000

22-97(ط12)2
 خريد 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور

كم تلفات
318/000/000

23-97(ط13)3
 خريد 11 دستگاه انواع ترانسفورماتور كم

تلفات
150/000/000

138/000/000خريد 298 اصله انواع پايه بتني 24H-97(ط14)4

نگاه يک منتقد به سريال های رمضانی تلويزيون:

»آنتن پرکن« بهترین واژه است!

انتش��ارات کت��اب نیس��تان چ��اپ  م�هربان چهارم نمایشنامه »مرد رویاها« اثر ي�ار 
سید مهدی شجاعی را روانه بازار نشر کرد.

»مرد رؤیاها« با روایت پرکشش و کمتر شنیده شده از 
آشنایی شهید چمران با همسرش در آمریکا آغاز می شود 
و روایت جذاب و در عین حال عفیف از ابراز عاقه همسر 
چمران به وی را به تصویر می کش��د. داس��تان اما در ادامه 
به ماجرای اعتراض ش��هید چمران و برخی از هم فکرانش 
در آمریکا به جنایات س��اواك و زندان های رژیم پهلوی در 
س��ازمان ملل باز می گردد. تحصن چمران در معبد مجاور 
با س��ازمان ملل و نیز اعتراض وی و دوس��تانش در مقابل 
س��فارت ایران در آمریکا و ماجرای ورود جس��ورانه آنها به 
س��فارت و یا ماجرای س��اماندهی راهپیمایی پنجاه مایلی 
جوان��ان ایرانی در آمری��کا در اعتراض به ش��اه و واکنش 
آمریکایی ه��ا به آن و نیز چگونگی تاش چمران برای لغو 
اعطاء م��درك دکترای افتخاری به ش��اه در آمریکا نیز از 
بخش های جذاب تاریخی این متن است. این روایت زمانی 

ج��ذاب می ش��ود که در البای آن ش��جاعی نقبی نیز به 
گذشته های چمران و دوران نوجوانی او می زند و خاطراتی 
جذاب از آن دوران را در قالب گفت وگوی او با همس��رش 

پروانه، پیش چشم مخاطبانش تصویر می کند.
بخش دوم داستان نیز به ماجرای حضور چمران در 
مص��ر در دوران زمامداری جمال عبدالناصر و حضور در 
دفت��ر وی و دریافت کمک های نظامی از او برای آموزش 
نیروهای چریکی و نیز آشنایی با امام موسی صدر و مهیا 

شدن حضور چمران در لبنان اختصاص دارد.
حساسیت شجاعی در بیان جزئیات و حضور بدون پرده 
بسیاری از چهره های تاریخی فعال در مبارزات ضد رژیم پهلوی 
در خارج از کشور - به دور از دسته بندی های سیاسی آنها در 
س��ال های پس از پیروزی انقاب - و نیز اس��تفاده از ادبیاتی 
صمیمی و عامیانه برای نوش��تن دیالوگ ه��ای این اثر نیز، از 

مهم ترین مواردی است که بر جذابیت این متن افزوده است.
چاپ چهارم نمایشنامه »مرد رویاها« در ۵۲8 صفحه 

به قیمت 4۵ هزار تومان منتشر شده است.

چاپ چهارم نمايشنامه »مرد روياها« منتشر شد
 روايت پركشش سید مهدی شجاعی از شهید چمران در بازار كتاب

هیواليی به نام ثبت نام دانش آموزان

 ثبت نام به نرخ نجومی
در مدارس غیردولتی


