
شش ماه دیگر طاقت بیاورید 
ب��اور بفرمایی��د م��ا این ب��رادر عل��ی مطهری را 
دوست داریم البته به چشم برادری اما خودش گاهی 

حرف هایی می زند که پایش به ستون ما باز بشود.
به خاطر همین اس��ت که ما این همه اصرار داریم 
ک��ه مواضع آدم حکم ناموس آدم را دارد و هر کس��ی 
باید طوری مراقب مواضع خود باش��د که با حرف های 

نسنجیده به آن آسیبی وارد نشود.
علی آق��ای مطهری در تازه تری��ن اظهارنظر خود 
گفته: مردم ش��ش ماه دیگر مقاوم��ت کنند و طاقت 

بیاورند تا وضعیت درست شود.
حاال ما از ایشان می پرسیم که قرار است بعد از شش 
ماه چه اتفاقی بیفتد؟ داماد ایش��ان قرار اس��ت معجزه 
کن��د؟ رابین هود می آید و همه م��ا را نجات می دهد؟ 
قرار است "آدام اسمیت" به ایران بیاید و مشکالت ما را 
حل کند؟ مرد عنکبوتی می آید؟ یعنی قرار است شش 
ماه بعد نمایندگان مجلس تلفظ کلمات خارجی را یاد 
بگیرند؟ یعنی دیگر در مجلس نمی خوابند؟ یعنی دیگر 
گالبی نمی خورند؟ ش��ش ماه دیگر با شش سال دیگر 
چه فرقی دارد وقتی بعضی ها توی خانه چند میلیاردی 
خود نشس��ته اند و مردم را به ش��ش م��اه دیگر حواله 

می دهند؟ راستی مگر فرقی هم دارد؟
پی نوشت: راستش می خواستیم طنز بنویسیم اما 
قلم گریست و یهویی اینوری شد. فلذا در همین راستا 

یک طنز کوچی را بخوانید و بخندید.
مردی پیش فالگیر رفت و گفت: ده سال است که 
س��رطان دارم. شغل و درآمد ندارم. یک پایم هم لنگ 
اس��ت و دس��ت هایم هم حس ندارند. همسرم طالق 
می خواه��د. دخترم از خانه فرار کرده و پس��رم معتاد 
ش��ده اس��ت. میلیون ها تومان بده��کارم و ده نفر هم 

حکم جلب سیارم را گرفته اند.
فالگیر نگاهی به او می اندازد و می گوید: تا ش��ش 

ماه دیگر وضعیتت همینطور است.
مرد با خوش��حالی می پرسد یعنی بعد از شش ماه 

اوضاعم درست می شود؟
فالگیر می گوید: خیر آقا! فقط تا شش ماه دیگر به 

این بدبختی عادت می کنی.

ننجون

 آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها 
و سند ۲۰۳۰ تشریح شد

رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص آخرین وضعیت 
پرونده بورسیه ها و سند ۲۰۳۰ توضیحاتی ارائه کرد.

حجت االس��الم محمدکاظم بهرامی در پاس��خ به 
س��والی درب��اره آخرین وضعیت رس��یدگی به پرونده 
بورسیه ها گفت: تا پایان سال 96، اغلب شکایت هایی 
که در رابطه با بورس��یه ها ثبت ش��ده بود، رسیدگی 
ش��ده و آنهایی که واقعا بورسیه بودند در شعب بدوی 

و تجدید نظر به حق خود رسیدند.
وی افزود: تعداد اندکی از پرونده بورس��یه ها باقی 
مانده که پیش بینی می ش��ود این تعداد نیز ظرف دو 

سه ماه آینده رسیدگی شود.
رئی��س دیوان عدالت اداری در پاس��خ به س��وال 

دیگری در رابطه با آخرین وضعیت 
رس��یدگی ب��ه ش��کایت از س��ند 
۲۰۳۰گفت: با توجه به مراحلی که 
در دولت و مجلس طی شد، موضوع 

دیگ��ر در هی��أت عموم��ی 
مطرح  عدال��ت  دیوان 

نمی شود.
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آیا اشتباه رسانه ای  از این بزرگتر هم درحـــاشیه
ممکن است؟ درس��ت در میانه جنگ 
فراگیر اقتصادی علیه ایران و درس��ت 
در روزگاری ک��ه اخب��ار افزایش دالر و 
سکه تناوب زمانی روزانه را به ساعت و 
دقیقه منتقل کرده اس��ت؛ عکس��ی از 
رئیس جمهور روحانی منتش��ر می شود 
ک��ه ب��ا لب��اس ورزش��ی و چه��ره ای 
سرخوش��انه ب��ه تفریح��گاه پرس��ابقه 
تهرانی ه��ا رفته اس��ت و رئی��س دفتر 
محبوبش و یک وزیر نیز او را همراهی 
می کنند. شبکه های اجتماعی بالفاصله 
منفجر می شود. اشتباه آن قدری بزرگ 
اس��ت ک��ه حامی��ان رئیس جمهور در 
فضای مجازی کامال س��کوت می کنند. 
انتخاب این موقعی��ت زمانی برای یک 
بازدی��د تفریح��ی و انتش��ار بالفاصله 
عکس های آن حیرت آور است. عده ای 
آن را ب��ه نفوذی ه��ای دفتر ریاس��ت 
جمهوری نس��بت می دهن��د و عده ای 
تک��رار این اش��تباهات را نش��انه ای بر 
رویکرد خاص رئیس جمهور در مواجهه 

با واقعیات جامعه ایران می دانند.
اما آیا این اولین اش��تباه رسانه ای 

رئیس جمهور است؟
برای رئیس جمهوری که در هر دو 
انتخابات، انتخاب استراتژی های درست 
رس��انه ای نقش زی��ادی درپیروزی اش 
دارد ای��ن اش��تباهات عجیب اس��ت. 
روحانی در انتخابات ریاست  جمهوری 
دو دوره پیش با انتخاب هوشمندانه دو 
نماد کلید و رنگ بنفش و قرار گرفتن 
در میانه دعواهای سیاسی خسته کننده 

توانست با اختالف اندکی پیروز شود.
در دوره قب��ل نی��ز وقت��ی نتای��ج 
نظرس��نجی ها، روحانی را در لبه پرتگاه 
تبدیل شدن به رئیس جمهور یک دوره ای 
قرار داده بود؛ دوباره دست به کار شد و 
با قطبی سازی هایی که شاید امروز بیش 
از حد عجیب به نظر می رس��ند، خود را 
نجات داد. پیاده روهایی که قرار بود در 
صورت پیروزی رقیب تفکیک ش��وند و 
زن و مرد از داخل تونل های به ش��یوه 
فیلم های آخرالزمانی از یک خیابان رد 
شوند تا به مقصد برسند شاید در روزگار 
معقول امروز بیش از اندازه مضحک به 
نظر برس��د ام��ا در ش��رایط پرهیجان 
رس��انه ای انتخابات در ایران، جواب داد 

و روحانی رئیس جمهور شد.
ب��رای تیمی که چنین اس��تراتژی 
قوی و البته بی رحمانه ای برای پیروزی 
در انتخابات انتخاب کرد سر زدن چنین 
اش��تباهاتی عجیب به نظر می رسد اما 
تکرار این اشتباهات ماجرا را به فراتر از 

حواس پرتی یا بی دقتی می کشاند.
تم��ام س��لبریتی های ایران��ی در 
حوزه ه��ای مختلف بدون اس��تثناء در 
انتخابات اخیر از حسن روحانی حمایت 
کرده بودند و حاال س��لبریتی هایی که 
ب��ا پروژه های بس��یار کوچ��ک و حتی 
ساده لوحانه رس��انه ای؛ حاضرند دوباره 
به میدان بیاین��د و از روحانی حمایت 
کنند علم »پش��یمانیم« برداش��ته اند. 

واقعا چه اتفاقی افتاده است؟
اش��تباهات  ب��ر  م��روری کوچک 
رسانه ای رئیس جمهور و تیمش نشان 
می ده��د ک��ه او چگونه از ای��ن ناحیه 

ضربه خورده است.
روز 1۲ اردیبهشت سال در تقویم 
ایرانی به دو روز معلم و کارگر مش��هور 
اس��ت و کارگران معموال رنج کش��یده 
ایران��ی در ای��ن روز تکریم می ش��وند 
مراس��م هایی  و  می ش��وند  تقدی��ر  و 

برای گرامیداش��ت آنها برپا می ش��ود 
و مقام ه��ای عالی رتب��ه دولت��ی برای 
بزرگداشت آنها دست به کار می شوند. 
اما 1۲ اردیبهش��ت س��ال 95، حسن 
روحان��ی یک غافل گی��ری بزرگ برای 
کارگران و رسانه ها دارد: او با ماشینی 
لوکس و چند صد میلیونی در کارخانه 
مپنا حاضر می ش��ود و ب��دون اینکه از 
ماش��ین پایی��ن بیاید؛ ب��رای کارگران 

دست تکان می دهد و رد می شود.
تصاویر شگفت انگیز حضور روحانی 
در آن خودروی تش��ریفاتی درد جمع 
کارگرانی که حیرت زده ایس��تاده اند و 
فقط نگاه می کنند به سرعت دست به 

دست می شود.
ام��ا حاش��یه بزرگت��ر زمان��ی رخ 
می دهد که زلزله ای بزرگ، غرب ایران 
را ت��کان می دهد و عموم جامعه ایرانی 
در به��ت و اندوه فرو می روند. چند روز 
بعد دفتر رئیس جمهوری سفری برای 
روحانی به مناطق زلزله زده پیش بینی  
می کند. روحانی به آنجا سفر می کند؛ 
اما یک اش��تباه رس��انه ای بزرگ دیگر 
سبب می ش��ود که او و حامیانش آرزو 
کنن��د کاش به این س��فر نرفته بودند. 
روحان��ی در جمع م��ردم زلزله زده از 
ماشین تش��ریفاتی اش پیاده نمی شود 
وبه رس��م س��نت دولتمردان ایرانی به 
میان آنها نمی رود؛ عکس های منتش��ر 
ش��ده از ای��ن اتف��اق، جامع��ه در غم 

فرورفته ایران را خشمگین می کند.
این البته چندمین باری اس��ت که 
این استراتژی از س��وی رئیس جمهور 
انتخاب می ش��ود. در ماجرای تراژیک 
ریخت��ن آوار بر س��ر کارگ��ران معدن 
ی��ورت آزادش��هر نیز همی��ن اتفاق از 
س��وی روحانی تکرار شد که با واکنش 
تن��د خانواده های معدن چی��ان مواجه 
شد اما در شلوغی انتخابات دیده نشد.

ماج��رای عکس ه��ای رس��انه ای و 
منتشر شده از رئیس جمهور به این موارد 
منتهی نمی ش��ود. روزگاری او با پیراهن 
تیم ملی عکس می گیرد و عنوان می کنند 
که در خانه نشس��ته اس��ت و مش��غول 
تماش��ای فوتبال؛ عکس دوباره با همین 
میزان سن چند سال بعد تکرار می شود 
و دوباره عنوان می ش��ود ک��ه او در خانه 
مشغول تماش��ای فوتبال است و صحنه 
از اس��اس جز شیوه نشس��تن او تغییر 
ک��رده اس��ت. روزگاری در ایام انتخابات 
عکس با دخترانی می گیرد که در عرف 
جامعه مذهبی به بدحجاب مش��هورند 
و این عکس ها بع��د از انتخابات به طرز 
ناشیانه ای اساسا دیگر تکرار نمی شود و...

رس��انه ای  اش��تباهات  ماج��رای 
رئیس جمه��ور فق��ط ب��ه عکس ه��ای 
منتشرش��ده از او منته��ی نمی ش��ود. 
ب��ه  روزگاری  ک��ه  روحان��ی  حس��ن 
»ش��یخ دیپلمات« مش��هور ش��ده بود 
و س��خنرانی های پرهیج��ان او در ایام 
انتخابات و تمثیل هایش مثل پیشنهاد 
کف و صابون برای شستن دست و روی 
مخالفانش در شنبه بعد از انتخابات در 
تاریخ به یادگار مانده اس��ت در آخرین 
مصاحبه مطبوعاتی اش با کلی گویی های 
بی��ش از ح��د، حتی حوصل��ه حامیان 
مجازی اش را هم س��ر می برد. چند ماه 
بعد روحانی به تلویزیون می آید و دوباره 
نشان می دهد که مس��یر کلی گویی را 
انتخاب کرده است. سوال های جزئی و 
عینی را ب��ا گزاره هایی چون » اقتصاد 
در مس��یر بهبود است« پاسخ می دهد. 
ناتوانی روحانی از اقناع افکار عمومی با 
سخنرانی هایش کامال آشکار است، هر 

س��خنرانی او در دوره بع��د از انتخابات 
به ریزش حامیانش و نارضایتی عمومی 
دام��ن می زد و او هر چه تالش می کند 
ت��ا هیج��ان انتخابات��ی را ب��ه جامعه 
حامیانش تزریق کند ناتوان است. او به 
نیوی��ورك می رود و در هر حالی که هر 
سفر رئیس جمهور قبلی به سازمان ملل 
ب��ا انبوهی از اتفاقات رس��انه ای مواجه 
است بی س��روصدا س��خنرانی می کند 
و برمی گردد و این ش��انس رس��انه ای 

جهانی به راحتی از دست می رود.
عید نوروز می رس��د و مش��کالت 
اقتص��ادی کمین کرده در ح��ال آزار 
دس��ته جمعی  س��نت خرید  جامع��ه. 
ایرانیان، کم رمق در حال انجام اس��ت 
که شب اول عید دوباره پیامک تبریک 
حس��ن روحانی س��نت پرهزینه چند 
س��اله او تکرار می ش��ود. درس��ت در 
دورانی که شرایط اقتصادی جامعه رو 
به وخامت اس��ت اعتراض های مجازی 
به هزینه های ای��ن پیامک تبریک که 
مشخص نیست با چه کارکرد رسانه ای 

ارسال شده است باال می گیرد.
در میان��ه این اتفاق��ات برجام نیز 
شکس��ت می خ��ورد و روحان��ی بعد از 
نطقی عصبی در ش��ب خروج آمریکا از 
برجام به س��کوتی عمیق فرو می رود و 
در مقابل حاال عکس هایی چون مراسم 
جش��ن باش��کوهی که دولتی ها برای 
استقبال از ورود اولین هواپیما به ایران 
برگزار می کنند؛ در صفحات پرمشتری 
فض��ای مجازی با اس��تیکرهای قهقهه 

دست به دست می شود.
یک  روحانی  رسانه ای  فرصت های 
به یک در حال از دست رفتن هستند. 
او توجهی ب��ه گفت وگوهای تلویزیونی 
ن��دارد. فاصل��ه می��ان گفت وگوه��ای 
تلویزیون��ی زن��ده او به بی��ش از 6 ماه 
می رس��د. مصاحبه های مطبوعاتی اش 
تحت فشارهای رسانه های سیاست زده 
به یکی دو حاش��یه خ��اص مثل »رفع 
حصر« و... منتهی می ش��ود؛ در افطار 
قبل��ی او ب��ا هنرمن��دان، اصلی تری��ن 
حامی��ان اجتماعی او، ب��ا برنامه ریزی 
دفترش کس��ی اج��ازه صحب��ت پیدا 
نمی کن��د و در افط��اری بع��دی نیز از 
بخ��ت ب��د او، موج��ی از تحری��م این 
مراسم از سوی هنرمندان بلند می شود 
و باقیمانده ش��رکت کننده در مراسم 
او نی��ز تنه��ا از به��روز وثوقی س��خن 

می گویند و بازگشت او به ایران.
روحانی در این میان چند اش��تباه 
بزرگ دیگر نیز می کند. در یک مراسم 
عمومی آمار ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شده 
را ۲ میلیون اعالم می کند و هوشمندی 
کارگ��ردان تلویزیون��ی مراس��م؛ بهت 
وزیر ارتباطات را به تصویر می کش��د و 

روحانی نقل محافل می شود.
روحانی با سابقه سالها کار امنیتی 
و دیپلماتیک، کنترل یک آدم سیاسی 
ب��ر چه��ره اش را ن��دارد و در یکی دو 
سخنرانی عمومی وقتی درباره او با نقد 
و کنایه صحبت می شود، متغیر می شود 

و بازی را به شکلی کامال رو می بازد. 
رس��انه ای  اش��تباهات  فهرس��ت 
حس��ن روحانی احتماال فرات��ر از این 
موارد خواهد رفت. حس��ام الدین آشنا 
مرد توئیت های مبه��م فضای مجازی 
روزگاری گفت��ه بود ک��ه: »روحانی نه 
تعارف می کند و نه ماخوذ به حیاست«. 
این تعبیر از حسن روحانی، تبلیغ است 
ی��ا ضد تبلیغ؟ ش��اید رمز اش��تباهات 
رسانه ای روحانی را در این موقعیت ها 

مهر هم بتوان پیدا کرد. 

ش��ورای  رئی��س  يتخــــت شهر تهران گفت: پا
1۰ م��اه از حضور مدیریت جدیدی در 
ش��هرداری ته��ران می گ��ذرد ولی 51 
کیلومتر بزرگراه در دست احداث داریم 
که 7۰ درصد پیش��رفت داش��ته و 47 
تقاطع نیز از 5۰ تا 9۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داش��ته که هنوز نتوانس��تیم 

نسبت به افتتاح آنها اقدام کنیم.
محسن هاشمی در دومین همایش 
فصلی مدیران ش��هرداری تهران ضمن 
گرامیداش��ت س��الروز شش��م و هفتم 
تیرم��اه اظهار داش��ت: در روز شش��م 
تیرماه آیت اهلل خامنه ای مورد ترور قرار 
گرفت و هفتم تیرماه نیز انفجار حزب 
جمهوری اسالمی اتفاق افتاد که دهها 
تن از نیروهای شاخص انقالب در این 
عملیات تروریستی به شهادت رسیدند 
و صدمه ای سنگین به کشور وارد شد.

وی گف��ت: در ح��ال حاض��ر در 
بحران قیمت و ارز و همین طور جنگ 
اقتصادی ق��رار گرفته ایم که باید برای 

مردم امید ایجاد شود. 
رئیس ش��ورای ش��هر تهران افزود: 
بای��د با برنامه ریزی های صورت گرفته از 
روزمرگی در ش��هر جدا شویم. وی ادامه 
داد: علی رغم اینکه مشکالتی درخصوص 
رکود س��اختمان وج��ود دارد می توانیم 
اقداماتی در رشد ساخت وساز انجام دهیم 
و باید مدیریت ش��هری رونق و فعالیت 

ایجاد کند و از روزمرگی خارج شود.
هاش��می گفت: همه مدیرانی که 
مس��ئولیت گرفته اند باید تحول ایجاد 
کنند و این تحول باعث ارتقا و رضایت 

شهروندان می شود. 
رئیس ش��ورای ش��هر تهران افزود: 
خیلی از اقدامات در ش��هرداری نیاز به 
مناب��ع مالی ندارد و بای��د فعالیت ها به 
گونه ای باش��د که رضایت ش��هروندان 
ایجاد ش��ود. وی اف��زود: یکی از همین 
موارد کاهش فرایند صدور پروانه است 

که ش��هروندان بی��ن6 تا 9 م��اه طول 
می کش��د تا پروانه دریاف��ت کند و باید 
ای��ن فراین��د را کوتاه و ای��ن اختالفات 
و س��وءتفاهم ها در نظ��ام مهندس��ی و 

شهرداری را کاهش دهیم.
وی به حمل ونقل عمومی اش��اره 
کرد و گفت: در حال حاضر حمل ونقل 
عمومی و مترو اولویت شهرداری تهران 
است و زیرساخت های خوبی برای مترو 
و بی آر تی ایجاد شده و هم اکنون روزانه 
۲ میلیون سفر در مترو انجام می شود 
ک��ه باید به هفت میلیون نفر برس��د و 

قطعاً این کار قابل اجرا است.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: 
کمک دولت به ناوگان حمل ونقل عمومی 
در قالب سیستم فاینانس از سوی دولت 
تأمین شده و نیاز به پیگیری دارد ولی 
در مدت 9 ماهه گذش��ته اتفاق خوبی 
در ش��هر تهران صورت نگرفته اس��ت. 
هاشمی با تأکید براینکه خیلی از کارها 
نیاز به منابع مالی ندارد، گفت: خیلی از 
اقدام��ات را می توانیم از طریق پیگیری 
ادام��ه دهیم که از جمله آن ورود واگن 

به مترو است.
وی تأکی��د ک��رد: ش��رایط فعلی 
و تحریم ه��ا تأثی��ری در بح��ث تأمین 
تجهیزات و واگن ندارد چراکه توانایی 
س��اخت آن را در داخل کش��ور داریم. 
هاشمی به بدنه ش��هرداری تهران نیز 
اش��اره کرد و گفت:  در حال حاضر در 
شهرداری بدنه مدیریت فربه ای داریم 
و ه��زاران مدیر در ش��هرداری فعالیت 
می کنند که باید ش��هرداری نسبت به 

تعدیل از باال به پایین اقدام کند.
رئیس شورای ش��هر تهران تأکید 
کرد: س��اختار ش��هرداری باید کوچک 
شود و در شورای شهر و همین طور در 
کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع 
مطرح شده اس��ت. وی گفت: در حال 
حاضر ش��هرداری تهران 9 معاون دارد 
که باید تعداد این معاونان به پنج تا 6 

معاونت برس��د چراکه شهرداری با این 
تعداد معاون هم انجام می شود.

رئیس شورای شهر تهران افزود: اگر 
قرار است در ش��هرداری اقدامی صورت 
بگیرد هماهنگی های الزم با شورای شهر 

انجام شود و مصوبات الزم را بگیرند.
هاش��می گف��ت: 584 کیلومت��ر 
بزرگ��راه در پایتخت س��اخته ش��ده و 
51 کیلومتر بزرگراه دیگر نیز در حال 
ساخت اس��ت که 7۰ درصد پیشرفت 
داش��ته و می توان با روش های مختلف 

این بزرگراه ها نیز افتتاح کرد.
وی افزود: تاکنون در س��طح شهر 
۳7۰ تقاطع غیرهمس��طح ساخته شده 
اس��ت و 47 تقاطع دیگر نی��ز در حال 
س��اخت اس��ت و 1۰ م��اه از حضور ما 
می گ��ذرد ولی ای��ن تقاطع ها که از 5۰ 
تا 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند 
هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است. 
در ای��ن مدت کوتاه می توانس��تیم 47 
تقاطع غیرهمسطح را به اتمام برسانیم 

و شهروندان از آن استفاده کنند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: در 
کمیسیون برنامه و بودجه درباره تغییر 
س��اختار، کم کردن پرس��نل و ایجاد 
ش��هرداری پرس��رعت مباحثی مطرح 
ش��ده اس��ت و تنها نیاز اس��ت که به 

مواردی که گفته شده عمل کنیم.
هاشمی خاطرنش��ان کرد: در حوزه 
درآمده��ای پایدار اق��دام خاصی صورت 
نگرفته و هنوز درخواست، الیحه و طرحی 
را به مجلس برای افزایش درآمدهای پایدار 
ارائه نکرده  ایم. وی گفت: در کمیس��یون 
محیط زیست و سالمت شورای شهر در 
موضوع��ات مختل��ف بحث هایی صورت 
گرفته که یکی از آنها موضوع پس��اماند 
است که سالیان س��ال قرار است در این 

حوزه اقداماتی بیافتد.
رئیس شورای ش��هر تهران افزود: 
باید عملی صورت بگیرد تا مردم بدانند 

که اقدامی را آغاز کرده ایم.

امامعلیعلیهالسالم:
وای بر آن که در خواب )غفلت( است! چه زیانکار است! 

عمر او کوتاه شده است و پاداش او کم.
عیونالحکموالمواعظ)لیثی(ص504،ح9239

آگهى ارزيابى كيفى مناقصه97-22                             

شركت توزيع نيروى برق هرمزگان در نظر دارد موضوع :

(از محل اعتبارات داخلى) را پس از ارزيابى كيفى از طريق برگزارى مناقصه عمومى ( يك مرحله اى ) با شرايط مشروحه زير به پيمانكار داراى صالحيت واگذار نمايد.
1-تاريخ تحويل اسناد ارزيابى كيفى به مناقصه گران: از تاريخ 97/4/5 تا تاريخ97/4/9  در ساعات ادارى 8 تا 13

2-تاريخ دريافت اسناد ارزيابى كيفى از مناقصه گران : حداكثر تا پايان ساعت ادارى تاريخ 97/4/16 مى باشد.
كليه مناقصه گران ملزم مى باشند نسبت به تكميل اسناد ارزيابى كيفى اقدام و در موعد مقرر به دبيرخانه اين شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند. (خريداران اسناد 

ارزيابى كيفى در صورت كسب حد نصاب امتياز ارزيابى كيفى مى توانند در مناقصه شركت نمايند).
3-تاريخ اعالم نتايج ارزيابى كيفى 97/4/20 مى باشد.

4-تاريخ فروش اسناد مناقصه : از تاريخ 97/4/20  تا تاريخ 97/4/21  در ساعات ادارى 8 تا 13
5-مهلت تحويل پيشنهادها (پاكت هاى الف ، ب و ج ) : تا مورخ 97/4/30 قبل از ساعت بازگشايى پاكات مى باشد. به پيشنهادهايى كه فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و 

پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مى شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6-تاريخ بازگشايى پيشنهادها: ساعت 11 تاريخ 97/4/30 مى باشد.

7-محل فروش اسناد ارزيابى و مناقصه: بندرعباس – بلوار جمهورى اسالمى – جنب شهرك مسكونى زيتون – شركت توزيع نيروى برق هرمزگان – امور تداركات
8-قيمت فروش اسناد مناقصه : مبلغ 500,000 ريال واريز به حساب جارى شماره 0102164357002 نزد بانك صادرات شعبه گلشهر به نام شركت توزيع نيروى برق 

هرمزگان.
9-به پيشنهادهاى فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مى شود ، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- تضمين شركت در مناقصه : مى بايست به صورت يكى از موارد ضمانت نامه بانكى ، ضمانت نامه هاى صادر شده از سوى موسسات مالى و اعتبارى داراى مجوز الزم از 
سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران، فيش واريز وجه نقد در وجه مناقصه گزار (شركت توزيع نيروى برق هرمزگان) .ونامه كسر از مطالبات تائيد شده توسط امور مالى 

شركت توزيع مى باشد .به پيشنهادهاى فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر، چك شخصى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11-مدت انجام : 12 ماه.

12-هزينه دو نوبت چاپ آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
13-ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

متقاضيان براى كسب اطالعات بيشتر مى توانند به شبكه اطالع رسانى معامالت توانير به نشانى www.tavanir.org.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 07633512344 
امور تداركات تماس حاصل نمايند.

شركت توزيع نيروى برق استان هرمزگان 

ت دوم
نوب

شركت توزيع نيروى برق
 استان هرمزگان

22-97تضمين: 770800000ريالواگذارى انجام فعاليتهاى خدمات خودرويى

آگهى مناقصه عمومى

شهردارى شهر قدس در نظر دارد نسبت به برون سپارى حفظ و نگهدارى فضاى سبز و مراقبت از تاسيسات وابسته شهر قدس براى مدت يكسال با برآورد 
اوليه 34/626/712/896 ريال به شرح ذيل :

1-حفظ و نگهدارى فضاى سبز سطح منطقه يك با برآورد اوليه 5/676/399/480 ريال
2- حفظ و نگهدارى فضاى سبز سطح منطقه دو با برآورد اوليه 21/508/105/656 ريال 

3- تامين تانكرهاى حمل آب و حفظ و نگهدارى فضاى سبز مربوطه با برآورد اوليه 5/738/782/560 ريال
4- نگهدارى تاسيسات روشنايى بوستانها  بلوارها و ميادين با برآورد اوليه 1/703/425/200 ريال

از طريق مناقصه عمومى و عقد پيمان با پيمانكار حائز صالحيت(شركت هاى داراى رتبه بندى حداقل پايه 4 در زمينه حفظ و نگهدارى فضاى سبز وتاسيسات وابسته از 
سازمان برنامه و بودجه براى رديف يك و دو فوق و رتبه حداقل 5  در زمينه حفظ و نگهدارى فضاى سبزو تاسيسات وابسته از سازمان برنامه و بودجه براى رديف سه فوق 

و رتبه حداقل 5 در زمينه نگهدارى از تاسيسات روشنايى از سازمان برنامه و بودجه براى رديف 4 فوق) اقدام نمايد.
شركتهاى متقاضى مى توانند ظرف مدت 10 روز از تاريخ چاپ نوبت دوم آگهى كه به فاصله يك هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به آدرس شهر قدس- بلوار 

انقالب اسالمى-ساختمان مركزى شهرداريد شهر قدس –طبقه دوم –امور قراردادها با ارائه معرفينامه و اصل رتبه نسبت به دريافت و تحويل اوراق مناقصه اقدام نمايند.
-خريد اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ريال قابل واريز به حساب 0105708298000 بانك ملى شعبه شهر قدس

- سپرده شركت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اوليه مى باشد.
- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمى گردد.

- شهردارى در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.
- هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه است.

- هر شركت فقط مجاز به شركت در يكى از مناقصه هاى فوق مى باشد. 
   تاريخ چاپ نوبت اول:1397/03/29 

روابط عمومى شهردارى شهر قدس

ت دوم
نوب

همهاشتباهاترسانهایيکرئیسجمهور

سرهنگهاییکهرسانهرانمیشناسند

رئیسشورایشهرتهران:

پساز۱۰ماههنوزنتوانستهایمپروژهای
رابهبهرهبرداریبرسانیم

عملیات جست وجوی پیکر 
واز آسمان پایان یافت جان باختگان پر

معاون هماهنگی امور عمرانی  استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیگیــــری
پایان عملیات جست وجوی پیکر جانباختگان پرواز 

تهران- یاسوج را اعالم کرد.
عزیز فیلی با بیان اینکه حادثه تلخ هوایی پرواز 
تهران - یاس��وج از حوادث کم نظیر ایران اسالمی 
بود، گفت: ای��ن حادثه در ارتفاعات بیش از 4۰۰۰ 
متر ک��وه دن��ا، در بدترین ش��رایط آب و هوایی و 

منطقه سخت گذر و صعب العبور رخ داده است.
وی از همه دستگاه ها و نهادهایی که از ابتدای 
وقوع حادث��ه تاکنون همکاری و کمک کردند و در 
عملیات جست وجوی پیکر جان باختگان این حادثه 

شرکت داشتند، تشکر کرد.
فیلی با اشاره به اینکه از توان نیروهای مردمی 
و هیئت های کوهنوردی و ظرفیت هالل احمر تمام 
اس��تان های کش��ور در این عملیات اس��تفاده شده 
اس��ت، افزود:در حادثه سقوط پرواز تهران - یاسوج 
آتش س��وزی رخ نداد که این موضوع جست وجوی 

بافت ها را آسان تر کرده بود.
 ATR7۲ روز ۲9 بهم��ن یک فروند هواپیمای
شرکت هواپیمایی آسمان در ساعت 7:55 فرودگاه 
تهران را به مقصد یاس��وج ترك کرده و 5۰ دقیقه 
بع��د هیچ گونه امواج��ی از طری��ق رادارها دریافت 
نشد. در این روز 66 نفر از هموطنانمان را از دست 

باشگاهخبرنگاران دادیم. 

ح حمایتی   اجرای طر
از دانش آموزان تجدیدی در تابستان

معاون آموزش ابتدایی آموزش  سـیاه و پرورش شهر تهران از اجرای تختـه
ط��رح حمایتی ب��رای دانش آم��وزان تجدیدی در 
تابس��تان خبر داد و گفت: 5۰ درصد دانش آموزان 

نیاز به تالش بیشتر، عمدتاً پایه اولی هستند.
نادر جهان آرای اظه��ار کرد: با توجه به اینکه در 
کارنامه ه��ای بین یک تا 1.4 دانش آموزان ابتدایی در 
خردادماه،  »نیاز به تالش بیشتر« درج می شود، برنامه 

حمایتی را برای این دانش آموزان پیش بینی کردیم.
وی با بیان اینکه »نیاز به تالش بیشتر« به معنای 
تجدیدی است، گفت:  وقتی کارنامه دانش آموزان داده 
می شود، آن دسته از دانش آموزان که »نیاز به تالش 
بیشتر« در کارنامه شان درج شده است به پایگاه های 

طرح حمایتی توسط مدارس هدایت می شوند.
جه��ان آرای ادامه داد: در ای��ن پایگاه ها برنامه 
ی��ک ماه��ه با محت��وای بس��یار منعطف ب��رای ۲ 
درس فارس��ی و ریاضی در تم��ام پایه های ابتدایی 
پیش بینی ش��ده است و معلمان عالقه مندی نیز در 

این کالس ها حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه تراکم کالس های تابس��تانی 
بس��یار پایی��ن اس��ت و دانش آم��وزان می توانن��د 
اس��تفاده بهتری از این کالس ها ببرند، اظهار کرد: 
در ش��هریورماه، این دانش آموزان توس��ط معلمان 
کالس ش��ان مورد ارزیابی قرار می گیرند و اگر نمره 

فارس قبولی بگیرند، به پایه باالتر می روند. 


