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صحت کامل است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف(نرخعدسبهزودیکاهشپیدامیکند.
ب(رشددرختاندربهارآیندهبهترمیشود.

ج(افشاگریخونمردمپایینمیآید.
د(هرسهگزینهفوقبیربطوغلطاست.

وزیر بهداش�ت: از خبرنگاران خاطره خوش�ی 
ندارم.

خاطره ب�د آقای وزیر از خبرن�گاران مربوط به 
کدام دوره است؟
الف(نوزادی
ب(کودکی
ج(نوجوانی
د(جوانی

آن چیست که باال می رود اما پایین نمی آید؟
الف(بادبادکنامرغوب

ب(یکمقامدولتی
ج(سنازدواججوانان

د(نرخدالروسکه

ننجون

آغاز پیش فروش »ایران من« همایون شجریان 
آلبومموس��یقی»ای��رانمن«ب��اآواز»همایون
شجریان«وآهنگسازی»سهرابپورناظری«باهدف
عرضهمس��تقیموبابهایویژهازروزگذشتهبهطور

رسمیپیشفروششد.
ایناث��رازطریقش��رکتملیپس��تدرتاریخ
دوازدهمشهریورماهبهمخاطباِنسراسِرکشورارسال
خواه��دش��د؛همچنینس��یدیهاییک��هازطریق
پیشفروشتهیهمیش��وند،همراهبایکقطعهتمبر
اختصاص��ی»ایرانمن«خواهدب��ود.ایناثرازطریق
سایتwww.pishforoush.comبهفروشمیرسد.

ایناثرش��املبخشموسیقیکنسرت-نمایش
»س��ی«وکنسرِت»ایرانمن«استودرآنقطعاتی
چون»ایرانمن«،آواِز»راهبیپایان«،»خوبشد«،
»ق��اب«،»مرگاس��فندیار«،»ابربهار«،»اس��فند،

نوروزخوانیونوروز«آمدهاست.

دلنوازان

تمهیدات جشنواره هنر مقاومت برای 
ایجاد فرصت برابر بین کارتونیست هاست

دبیراجراییپنجمینجشنوارههنرمقاومتگفت:
دربخ��شکارتوندرنظرداریمب��هنقدیکیازآفات
برخ��یمدیراننظ��اموبرخیاقش��ارجامعهبپردازیم
که»اش���رافیگری«است.»تجملگرایی،ژنخوبو
آقازادهها،رانتخوارها،مفس��دیناقتصادی،فیشهای
نجومی،تشریفات،باندبازیوفاصلهطبقاتی«موضوعات

بخشکارتونجشنوارهراتشکیلمیدهند.
سیدمس��عودش��جاعیطباطباییادام��هداد:در
حوزهکاریکاتورکاربراساسسفارشانجاممیشودو
40ش��خصیتمنفوروخبیثقبلازانقابازجمله
شاه،نخستوزیرانش،مسعودومریمرجویو...سوژه

کاریکاتوریستهاقرارمیگیرند.
ویدرپاس��خبهاینپرس��شکهچ��هتمهیداتی
اندیشیدهشدهاستتاجوایزازانحصارکارتونیستهایی
کهبهشرکتدررویدادهایهنریوکسبجایزهشهرت
دارند،خارجشود،گفت:دربخشکاریکاتورکهتکلیف

مشخصاستوکاربراساسسفارشانجاممیگیرد.
شجاعیطباطباییادامهداد:امادربخشکارتون،
گس��ترهجشنوارهملیاستبنابراینسعیکردیماین
اتفاقرامردمیترببینی��م؛یعنیدرکنارحرفهایها،
کارنیمهحرفهایه��اوآماتورهاراهمببینیم؛چیزی

شبیهبهفیلماولیهادرجشنوارهفجر. فارس

دیدگاه
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نوید زالی

از بع��د باالخ��ره ماهه��انقلوقولدرح���اشیه
وش��ایعهصبحدیروزفره��ادرهبراز
دانگاهآزاداس��امیرفتنیشدوخود
رابهمحمدمه��دیتهرانچیداد.البته
ایننکت��هراهمبایدمتذکرش��دکه
همی��نرفتنوآمدنه��مپرازنقلو
قوله��ایف��راوانب��ود.تع��دادیاز
رسانههاازبرکناریوعزلفرهادرهبر
نامبردندوتعدادیدیگرازاس��تعفاو
خواستخوداوبرایرفتن.حاالهیات
امناس��هماهفرص��تداردکهرییس

جدیددانشگاهآزادراانتخابکند.
هرچن��دبرکن��اریفره��ادرهبر
ناگهانیبود،اماپیشازاینخبرهایی
ازوجوداختافمیانعلیاکبروالیتی
وفرهادرهبربهگوشمیرس��ید.این
اختافاتاززمستانسالگذشتهاوج
گرفتدرآنزمانگفتهمیشدفرهاد
رهب��رقهرکردهودرمح��لکارخود
حاضرنمیش��ود.حتیگفتهمیشداو
استعفاکردهاس��ت.امااینشایعاتاز

سویوالیتیتکذیبشد.
والیتیدهماس��فندماهدراینباره
گفت:»ماازاینک��هدکترفرهادرهبر
ریاستدانشگاهآزاداسامیرابهعهده
دارند،خوشحالیموهمکاریتنگاتنگی
بینبنده،دکتررهبر،معاونانایش��ان
ومدیری��تاجراییوعلمیدانش��گاه
آزاداس��امیوج��ودداردوچنی��ن
موضوع��یبههیچوج��هصحتندارد.
اینفضاسازیها،القایشبههازسوی
کسانیاستکهمنافعآناندردانشگاه

آزاداسامیبهخطرافتادهاست.«
یکس��الریاس��تفرهادرهبربر
دانشگاهآزادحاشیههایفراوانیداشته
است.اودرگیرماجرایاخراجتعدادی
ازاس��اتیدباسابقهدانش��گاهآزادشد.
اس��اتیدیهمچونصادقزیباکامکه
بازتابگس��تردهایدررسانههاداشت.
بااینحالبهنظرمیرس��داینماجرا
تاثی��ریدربرکنارینداش��تهاس��ت،
اماظاه��راتغییراتدرتیمرس��انهای

دانشگاهآزادبیتاثیرنبودهاست.
والیت��یتغییراتدرتیمرس��انهای
رامدیریتکرد.تغییرمدیرانرس��انهای
دانش��گاهآزاد،روزنام��هفرهیخت��گان،
خبرگ��زاریآن��اوایس��کانیوزدرزمان
سرپرس��تیعلیمحمدنوری��انرخداد
وپ��سازآمدنفرهادرهب��ر،والیتیاز
مدیرانرس��انهایدانشگاهحمایتکرد
ومان��عازتغییراتدراینبخشش��د.
مدیران��یکهظاهراانتخ��ابنوریانهم
نبودندوبانظرصالحاسکندریکهپیشتر
درمرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمعبا

والیتیکارکردهبود،انتخابشدند.

روایت مشاور والیتی از 
نارضایتی ها او در دانشگاه آزاد 

اززمس��تانگذش��تهباباالگرفتن
شایعاتاختافدردانشگاهآزاد،ناظران
معتق��دبودندکهایناختافاتبهنحوه
عزلونصبهادردانشگاهبازمیگردد.

ادعاییکهاحتماالدورازواقعیتنیست.
حمیدرضامقدمفرمش��اوروالیتی
ورئی��سدفترنظارتبرامورفرهنگی
ودانش��جوییدانش��گاهآزاداس��امی
درگفتوگ��وباروزنام��هفرهیختگان
ازدالیلنارضایت��یوالیتیازعملکرد

فرهادرهبرسخنگفتهاست.
ویگفت:دکتروالیتیدریکسال
گذشتهبابسیاریازاینموجهامواجهه
کردهان��د،اماهمیننگاهطرفدارحفظ
وضعموجودمانعازتحققانتظاراتو
دغدغههایایشانشدهاست.مقدمفر
بابی��انمثالیدراینزمینهبااش��اره
بهموضوعجذبهیئتعلمیانقابی
وجوانگف��ت:درخصوصبهکارگیری
نیروه��ایج��وانوانقابیب��اوجود
تذکراتمکررهیئتامناوبهخصوص
نمایندگ��یمحت��رم،ول��یفقی��هدر

دانشگاهها،بیتوجهیشدهاست.
مقدمف��رادامهداد:ی��ادرموضوع
برخوردبااقلیتیکهبهلحاظاعتقادی،
حاشیهس��ازی فرهنگ��ی و سیاس��ی
میکنندیکنوعکندیومحافظهکاری
وجودداردی��ادرخصوصبهکارگیری
ظرفیتعظیمدردانشگاهآزاداسامی
درحوزههایعلمی،پژوهشی،صنعتی

وکش��اورزیدرحلمش��کاتکشور
غفلتمیش��ود،ایندرحالیاستکه
دانش��گاهآزاداسامیتواناینرادارد
تاباریازدوشانقاباسامیبردارد،
درواقعسیاس��تحف��ظوضعموجود
مغای��ربان��گاهاکثریتهیئ��تامنای

دانشگاهآزاداسامیاست.
مشاورفرهنگیرئیسهیئتامنای
دانشگاهآزاداسامیبابیاناینکهیکی
ازدغدغههایهیئتامناکاهششهریه
مناط��قمح��رومبود،گفت:براس��اس
بودج��همص��وبهیئ��تامناش��هریه
تحصی��لدرمناطقمحرومموردتوجه
ق��رارگرف��ت،اماهنوزکههنوزاس��ت
وضعیتکمافیالسابقبودهتغییریرخ
ندادهاست.ویبااشارهبهخمودگیدر
بهکارگیریاعضایهیئتعلمیمؤمن
جوانوانقابیگفت:نشانههاییوجود
داردمبنیبراینکهکسانیکهدرفتنه
88اقداماتمش��کوکیانجامدادهاندو
حتیدرقوهقضاییهپروندههاییدارند
درحالبازگشتبهدانشگاهآزاداسامی
هس��تندوبهنظرمیرس��دمتأس��فانه
کسانیبهدنبالاعادهحیثیتازافرادی
هستندکهدانشگاهآزاداسامیراارث
خانوادگیخ��ودمیدانس��تندوحتی
اتاقهاوس��ایتهایآناندرنیاورانرا

تاکنونحفظکردهاند.
اوبااش��ارهب��هبیتفاوتیبهبرخی
ناهنجاریه��اوحفظوضعموجودواز
س��ویدیگرادامهکاربرخ��یافرادکه
ضدیتآنهابااس��اموانقاباثبات
ش��دهاس��ت،ازاینوضعانتق��ادکرد
وگف��ت:اینع��دماهتم��امبهجذب
نیروهایجوانمش��هوداست،باالخره
هیئتامنایدانش��گاهبهدنبالاحیای
مدرکدانش��گاهآزاداسامیبودند،اما
درحدودیکسالگذشتهاقدامیجدی

دراینخصوصصورتنگرفتهاست.

سوابق مدیر جدید
محمدمهدیطهرانچیپیشازاین
رئیسدانشگاهآزاداستانتهرانبوده
وازس��ال91تا95ریاس��تدانشگاه
شهیدبهشتیرابرعهدهداشتهاست.

دکترطهرانچیکهدرپروندهکاری
خودریاستدانش��گاهشهیدبهشتی،
معاون��تعلمیآس��تانقدسرضوی،
معاون��تپژوهشهایعل��موفناوری
مرک��زتحقیق��اتاس��تراتژیکمجمع
تشخیصمصلحتنظام،ریاستمرکز
نش��ردانش��گاهیو...رادارددراوایل
تابستانسالگذشتهعاوهبرعضویت
درهیاتامنایدانش��گاهآزاداسامی،
ریاس��تدانش��گاههایآزاداس��امی

استانتهرانراعهدهدارشد.
طهرانچ��یکهیکیازدانش��مندان
فیزیکحالحاضرکشوراست،استادتمام
دانشگاهشهیدبهشتیبودهوازسال85
تاکن��ونبهعنواناس��تادفیزیکدراین
دانش��گاهمش��غولبهتدریسوتحقیق
است.ویاستادنمونهکشوریدرسال91
بااچایندکس14ودارای87مقالهبانمایه
بینالمللیو135ارائهدرکنفرانسهای
معتبرعلمیبینالمللیوملیودارای17

طرحملیپژوهشیاست.

مراسمتشییعپیکر رسانه ع��زتاهللانتظامیگزارش 
روزگذش��تهدرشرایطیدرمقابلتاالر
وحدتبرگزارشدکهجمعیتزیادیاز
هوادارانآقایبازیگرب��رایبدرقهاوبه

سمتخانهابدیآمدهبودند.
م��ردمازس��اعاتابتدای��یصبح
درخیاب��انش��هریارحض��وریافتهو
خیابانه��ایمنتهیبهت��االروحدت
برایبدرق��هبازیگرمحبوبش��انآمده
بودن��د.وضعی��تورودبهت��االرنیزبا
هجوممردممختلش��دهبودکهباعث
شدبخشیازخبرنگارانوعواملبنیاد
رودکیام��کانورودبهمحلکارخود

رانداشتهباشند.
مراس��متش��ییعپیک��رمرح��وم
انتظامیدربرابردراصلیتاالروحدت
باس��خنرانیپرویزپرستوییآغازشد.
پرستوییدرسخنانخودگفت:»مگر
اینس��ینماچن��دع��زتاهللانتظامی
داشتکهیکیازآنانرادرحالراهی
کردنهس��تیم.مگریکانسانرنجور
چندپدرداردکهداریمپدرس��ینمای

ایرانرادفنمیکنیم.«
علینصیریانبهعنوانس��خنران
بعدیبارخس��اریمغمومباقدردانی
ازحض��ورمردم،ع��زتاهللانتظامیرا
هنرمن��دملینامیدک��هبااقبالمردم

مواجهشد.
ویگف��ت:روحنقشه��ایاودر
جانمردمجاگرفتهاستوتاکیدکرد

بهواسطهفعالیتهایشنمردهاست.
اوب��اچش��مانیگری��انگفتکه
انتظام��یمنبرایتش��ییعتونیامده
بودمومنمیخواس��تمباردیگرباهم

همبازیشویم.
ی��ادآوریخاط��رهایدر ب��ا وی

سالهایگذشتهگفت:انتظامیبهمن
گفتوقتیمنمردممیخواهمتوسر

قبرمآوازبخوانی.
نصیریانپ��سازاینگفتهآوازی
دش��تیبامصرعدلمتنگوآس��مان

تنگخواند.
اوخط��اببهانتظام��یگفتمن
ب��هعهدموفاکردمولیت��وماراتنها

گذاشتی.
مق��ام در معتمدآری��ا فاطم��ه
س��خنرانبعدیگف��ت:م��ادراینجا
جمعش��دیمبرایبزرگداش��تمردی
کهبهماانضباطآموختودلیلیبرای
گریهکردننیس��ت.برایکسیکهدر
تاریخثبتش��دهاستوهرجایشهر
تصوی��راورامیبینی��م.اومردیبود
کهبیش��تریندستوررادادکهبایدبه
هنرمنداحترامگذاش��ت.اومردیبود
کهدرصدرنشس��تتابدانندکهجای
هنرمنددرصدراست.تودرتاریخملی
ثبتشدوبرایتاریخملییککشور

گریهنکنید.
درادام��ه،وزیرفرهنگوارش��اد
اس��امیگفت:فرهن��گوهنرآیینه
تمامنم��ایتاری��خای��رانم��اوچهره
زیب��ایای��رانامروزاس��توانتظامی

یکیازستارههایآسمانهنربود.
او اف��زود: صالح��ی س��یدعباس
خاطرهپیوس��تههنرزمانهماس��ت.او
ازدلمردمبرخاس��ت،باآنهازندگی
ک��ردواینرفتارمردمی،اورادرجان
مردمنشاند.انتظامیهنرمندیبودکه

هموارهادب،متانتووقارداشت.
وزیرارش��اداظهارکرد:اوریش��ه
درفرهن��گاینم��رزوب��ومدارد.از
گذش��تهآمد،ولیدرگذش��تهنماندو
درح��الادام��هراهداد.اوهنرخودرا

ارزاننفروخت؛بهنقشجانمیدادو
ازآنجانمیگرفت.عزتاهللانتظامی،
س��ینماوتئاتروتلویزی��ونرادرنیم
قرنمدیونخودساختوتاهمیشهاو
رادرقابهنرمیبینیم.انتظامینرفته

استوهمچنانباماست.
مجیدانتظامیدرمقامس��خنران
دیگرب��ایادپرسش��یازپ��درشکه
چگون��همیش��ودمردمیب��ود،گفت:
پدرممیگفتعاش��قب��اشومنبه

حرفشفکرمیکنم.
اوب��ای��ادیازروزه��ایپیشاز
فوت��شگف��ت:بهم��نگف��تنگران
نباشتوعاش��قمردمباشمردمبهتو
کم��کمیکنندومنتمامتاش��مرا
کردهاممردمرادوس��تداشتهباشم.
دراینچندماههبرایچندروزبیشتر
داش��تنشبیمارس��تانهایبس��یاری
رفتم.جواهریبودکهبهعنوانپس��ر
نتوانستمبهخوبیازاومراقبتکنم.

نم��ازمیتب��رپیک��رانتظامیرا
حجتاالسامدعاییخواند.

س��اعت10:45پیکرآقایبازیگر
ازت��االروحدتبهبهش��تزهرا)س(
منتقلشدوحدودساعت11:30پیکر
بهقطعههنرمندانبهشتزهرارسید.
ب��اوج��ودگرمایش��دیدازدحام
وش��لوغیجمعیتقاب��لتوجهایدر
اطرافآرامگاهوجودداشتوسرانجام
آق��ایبازیگردرقطع��ههنرمنداندر
کنارعلیمعلم،داوودرشیدیوخسرو

شکیباییبهخاکسپردهشد..
مراسمختمعزتاهللانتظامیروز
سهشنبهس��اعت14تا16:30مسجد
جامعشهرکغربومراسمدیگرروز
ش��نبههمینساعتودرهمینمکان

برگزارمیشود.

امام موسی کاظم علیه السالم:
کمگویی،حکمتبزرگیاست،برشمابادبهخموشیکه

آسایشنیکووسبکباریوسببتخفیفگناهاست.
بحااالنوار)ط-بیروت(، ج 75، ص 309

مراسم معارفه محمدمهدی 
طهرانچی سرپرست دانشگاه 
حضور  با  دیروز  عصر  آزاد 
رئیس هیات موسس و امنای 
دانشگاه، معاونین و تعدادی 
امنا  هیات  دفتر  اعضای  از 
برگزار شد. در ابتدای این 
مراسم والیتی ضمن تشکر 
از زحمات یک سال گذشته 
فرهاد رهبر، برای طهرانچی 
به عنوان منتخب هیات امنا 

آرزوی توفیق کرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه 
آزاد اسالمی در مسیر تحوالت 
مثبت قرار دارد، تاکید کرد: 
تحول  و  امید  روحیه  باید 
خواهی را در بین اساتید و 
دانشجویان تقویت کرد و در 
جهت اجرای سیاست هایی که 
از ابتدا به عنوان محور اصلی 
فعالیت ها اعالم شده است، 
اعم از ارتقای کیفی برنامه ها و 
آموزش ها، شفافیت، استفاده 
از ظرفیت ها، جذب نخبگان، 
توجه به مناطق محروم، اجرای 
فرهنگی  متنوع  برنامه های 

و... گام برداشت.
طهرانچی نیز در این جلسه 
گفت: امیدواریم بتوانیم با 
سرمایه حمایت اعضای هیات 
امنا و همراهی کلیه مدیران، 
کارکنان، اعضای هیات علمی 
به  رو  حرکت  دانشجویان  و 
جلوی دانشگاه آزاد اسالمی 

را سرعت ببخشیم.

نمای نزدیک

آگهى برگزارى مناقصه يك مرحله اى با ارزيابى كيفى

اداره كل منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى باستناد موافقت نامه شماره طرح ملى كارون بزرگ (صندوق توسعه ملى) در نظر دارد عمليات شرح ذيل را (پروژه هاى آبخيزدارى) 
طبق مندرجات اوراق مناقصه به صورت پيمانى و با فهرست بهاى پايه آبخيزدارى و منابع طبيعى سال 1397 بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح به شركتهاى داراى گواهى صالحيت از 

استاندارى، سازمان برنامه و بودجه رشته آب يا كشاورزى واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند به آدرس setadiran.ir مراجعه نمايند.
1- موضوع مناقصه و محل اجراى عمليات:

پروژه هاى آبخيزدارى شامل عمليات سنگى و مالتى و ... طبق جدول پيوست در سامانه 
2- مدت اجراى كار (به ماه) : 6 ماه شمسى

3- مبلغ تامين اعتبار: طبق جدول و اسناد پيوست در سامانه
6-كارفرما: اداره كل منابع طبيعى استان چهارمحال و بختيارى

7- مبلغ تضمين شركت در مناقصه (مبلغ طبق اسناد در سامانه )، است كه به  صورت ضمانت  نامه بانكى يا واريز بحساب تمركز سپرده 2174211551001 اداره كل منابع طبيعى و 
آبخيزدارى استان به نفع كارفرما تهيه و ضميمه اسناد ارسال مى گردد.

-نشانى محل فروش اسناد مناقصه:  شهركرد، خيابان كاشانى-اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان- دبيرخانه كميسيون معامالت/سامانه تداركات الكترونيكى دولت.
10- كليه هزينه هاى چاپ و نشر آگهى اوراق مناقصه به عهده پيمانكار برنده مى باشد.

11-تاريخ نشر آگهى : 97/5/29 مدت زمان توزيع اسناد 3 روز پس از نشر اولين آگهى روزنامه 
تاريخ ارسال پيشنهادها: 97/6/13 

اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان چهارمحال و بختيارىتاريخ بازگشايى: ساعت 8 صبح مورخ 97/6/14

ت اول
نوب

اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى
استان چهارمحال و بختيارى 

ت اول
نوب مناقصه عمومى (يك مرحله اى) به شماره 05/0043ـ97

شماره مجوز : 1397/2316
شركت گاز استان تهران در نظر دارد انجام امور خدمات مخابراتى و راديويى ساختمانهاى شركت گاز استان تهران را با مشخصات و شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

1ـ نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان تهران . تهران، خيابان ايرانشهر شمالى، نبش خيابان اراك، ساختمان شماره 160، طبقه چهارم، بلوك7، امور قراردادها
2ـ موضوع مناقصه: انجام امور مربوط به تامين نيروى خدمات مخابراتى و راديويى ساختمانهاى شركت گاز استان تهران.

3ـ مدت اجراء پروژه: 365 (سيصد و شصت و پنج) روز تقويمى مى باشد.
4ـ محل اجراء پروژه: در محدوده استان تهران مى باشد.

5ـ نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكى/ نقدى به مبلغ 273/073/000 (دويست و هفتاد و سه ميليون و هفتاد و سه هزار) ريال مى باشد.
6ـ نماينده دستگاه مناقصه گزار: مديريت بهره بردارى

7ـ مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1397/06/03 لغايت 1397/06/07 مى باشد.
8ـ زمان ارسال پيشنهادات: روز يكشنبه مورخ 1397/06/18و محل ارسال آن در دبيرخانه محرمانه مى باشد.

9ـ زمان گشايش پيشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1397/06/19 و محل گشايش آن سالن كنفرانس طبقه سوم مى باشد.
10ـ مدت اعتبار پيشنهادات: مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مى باشد.

11ـ شرايط متقاضى: داشتن شخصيت حقوقى.  داشتن مجوز متناسب و مرتبط از وزارت تعاون، كار و راه اجتماعى.  داشتن تجربه كافى و مرتبط با موضوع مناقصه، (انجام حداقل يك كار مشابه)  داشتن حسن سابقه 
در كارهاى قبلى.  داشتن توان مالى.  ثبت نام و اخذ كد اطالع رسانى مناقصات از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور.  داشتن گواهينامه تائيد صالحيت ايمنى پيمانكاران.  عطف به آيين نامه اجرايى راهكارهاى 

افزايش ضمانت اجرايى وتقويت حسابرسى، انعقاد قراردادهاى بيش از 10 برابر نصاب معامالت متوسط، صورتهاى مالى حسابرسى شده توسط حسابدار رسمى، عضو جامعه حسابداران رسمى مورد نياز مى باشد.
ضمنا هزينه آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.

متقاضيانى كه داراى شــرايط مذكور در بند «11» فوق بوده و آمادگى اجراى پروژه را دارند، مى توانند در مهلت تعيين شــده فوق الذكر، جهت دريافت اســناد مناقصه با در دســت داشــتن معرفى نامه و ارائه 
گواهينامه معتبر و كپى آخرين تغييرات روزنامه رســمى و كپى گواهينامه ايمنى و فيش واريزى به مبلغ 600000 ريال به حســاب جارى به شــماره 170332687 بانك تجارت شــعبه دكتر مفتح به نام شركت گاز 

استان تهران امور قراردادها مراجعه نمايند.

روابط عمومى شركت گاز استان تهران

شركت ملى گاز ايران
شركت گاز استان تهران 

(سهامى خاص)

آیین تشییع پیکر عزت اهلل انتظامی برگزار شد

خداحافظی با پیر هنر، آقای بازیگر

هر
م

س
فار

فیلمس��ینمایی»بهوقتشام«به کارگردان��یابراهی��محاتمیکیادرآپارات خان�ه
ابتدایراهاکرانبینالمللی،از2ش��هریوربهمدتیک

هفتهدرسوریهبهنمایشدرخواهدآمد.
اینفیلمسینماییکهباسهزبانبینالمللیساخته
شدهاستدر5ش��هردمشق،حلب،دیرالزور،حمصو

الذقیهبهصورتگستردهاکرانخواهدشد.
پیشازاین،اکرانجدیدتریناثرابراهیمحاتمیکیا
درکشورهایکره،ژاپن،عراقولبنانقطعیشدهبود.

هادیحجازیفروباب��کحمیدیانبازیگراناصلی
اینفیلمهس��تندوبههمراهآنه��ا،جمعیازبازیگران

سوریولبنانینیزدرفیلمایفاینقشمیکنند.
»بهوقتش��ام«بهکارگردانیابراهیمحاتمیکیاو
تهیهکنندگیمحمدخزاعیبااستقبالمردمدرسراسر

کشورتوانستفروش14میلیاردیراتجربهکند.
ابراهیمحاتمیکیابعدازفیلمهایس��ینمایی»چ«و
»بادیگارد«،درتازهترینفعالیتخودفیلمسینمایی»به
وقتشام«راتولیدواکرانکردهاست.اوکهفیلمهایش
درژانرتریلر)مهیج،جنایی(هوادارانبسیاریدارد،این

بارداستانیدربارهمدافعانحرمروایتکردهاست.
»بهوقتشام«داستانیکفروندهواپیمایترابریو
دوخلبانایرانیاست.هادیحجازیفروبابکحمیدیان،

خلبانوکمکخلبانهواپیماوپدروپس��رهستند.آنها
درکناریکدیگرقراراستیکمحمولهبشردوستانهرااز
ایرانبهسوریهمنتقلکنند.پدروپسرخلباندرسوریه
میانتروریس��تهایتکفیریبهدامافتادهوبهاس��ارت

بردهمیشوند.حاالآنهااسیرداعشهستند.
حاتمیکیاتصویربرداریفیلمخودرادرلوکیشنهای
متعددیانجامدادهاست؛ازتهران،روستاهایشهریارو

مشهدگرفتهتاشیرازوسیستانوبلوچستان.
نماه��ایبازفیلمکهبهموقعیتژئوپلتیکیصحراها
وبیابانهایسوریهشباهتداشتهباشد،درپایگاههفتم
شکاری-ترابریفرودگاهشیرازفیلمبرداریشدهاست.

بخشهایدیگریاز»بهوقتشام«درروستاییدر
اطرافشهریاروهمچنینشهرکسینماییدفاعمقدس
انجامشدهاست.لوکیش��ناطرافشهریارمربوطمحل
اس��تقرارتروریس��تهاوبرایتصویربرداریصحنههای

مربوطبهمقرداعشبودهاست.
تی��مفیل��مدرش��هرکس��ینماییدفاعمقدسهم
باس��اختدک��ور،اقدامبهشبیهس��ازیآنبخشازآثار
باستانیسوریه)شهرباستانیپالمیرا(کردهبودکهتوسط

نیروهایداعشبعدازتصرف،منهدمونابودشدند.
اینفیلمباس��رمایهگذاریس��ازمانرس��انهایاوج

ساختهشدهاست.

فیلم حاتمی کیا به دمشق، حلب، دیرالزور، حمص و الذقیه سفر می کند
اکران »به وقت شام« در سوریه

طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد شد؛

خداحافظی زودهنگام فرهاد رهبر از پونک


