
وزیر داریم چه وزیری
میهم�ان داریم چ�ه میهمانی! وزی�ر داریم چه 
وزی�ری! تک مض�راب می زنیم چ�ه تک مضرابی که 

صدایش فردا در می آید.
برادر قاضی زاده هاشمی - وزیر بهداشت - که 
حاضر نش�د بگوید فرزندش کجاست چون خودش 
خبر ندارد. آخر تا حاال وزیری این اندازه فعال دیده 
بودید که از فزندش هم غافل بشود و نداند کجاست 
و چه لباس�ی می پوشد و چه اتومبیل شاسی بلندی 
سوار می شود و چقدر ارز دولتی می گیرد و به کدام 

جزیره محروم! دنیا سفر می کند؟
اگر ش�ما دیده ای�د م�ا ندیده ای�م. عجالتا این 
تک مضراب را بخوانید. ما "یواش" نوش�ته ایم شما 

هم یواش بخوانید.
وزیر بهداش�ت: موقعی که کار را شروع کردیم 
به معنای واقعی کلمه در حوزه سالمت، دارو و تخت 

بیمارستان بحران داشتیم.
ننج�ون: اتفاقا ما هم یادم��ان می آید که بحران 
داش��تیم و مث��ل االن اوض��اع گل و گالب نب��ود که 
هزینه های دارو و درمان به صفر رس��یده و سوداگران 
علم پزشکی دم ش��ان را گذاشته اند روی کولشان و از 

این مملکت فرار کرده اند.
وزیر بهداشت قبلی تا می خواست به کار مسلط 
شود به خصوص اینکه دولت دوم دکتر احمدی نژاد 

بود نمی توانست مشکالت را حل کند.
ننجون: اصال وزارت بهداش��ت قبل از ش��ما اصال 
وزی��ر نداش��ت قربان! محض ش��وخی ب��ه یکی حکم 

می دادند که بهش بخندند.
عدم ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای 
تهیه آزمایش، دارو، تجهی�زات و لباس و امکاناتی 

که برای بیمار نیاز است، ادامه دارد.
ننجون: خسته نباشی دالور... خداقوت پهلوان.

برای 5 میلی�ون نفر با قیمت 500 تومان ش�یر 
خش�ک می دهیم و بقیه اش را در ب�ازار آزاد یارانه 
می دهی�م اال اینک�ه کس�ی بخواه�د برن�د و طعم 
 خاصی را تهیه کند قطع�ًا قیمتش در بازار متفاوت 

خواهد بود.
ننجون: البته چون اینقدر طفل شیرخواره نداریم 
بقیه اش را به کشور دوست و برادر چین صادر کنید و به 

جایش چوب شور با طعم نارگیل و زرشک وارد کنید.
بن�ا نیس�ت دولت رای�گان دفترچ�ه بدهد آن 
هم دو تا دفترچه بیمه. یک دفترچه کافی اس�ت و 

اینطوری در هزینه هایش صرفه جویی می شود.
ننج�ون: االن ک��ه زمان انتخابات نیس��ت همان 
یک دفترچه رایگان هم اضافی اس��ت. مردم را اینقدر 

"پررو" بار نیاورید.
قبل وزارت فکر نمی کردم که بی اخالقی در این 

سطح باشد.
ننج�ون: اتفاقا ما ه��م قبل از وزارت ش��ما فکر 

نمی کردیم اینطوری باشد.
دارو مثل ه�وا می ماند مثل این اس�ت که نفس 
نکش�ی اما غذا بخوری. برای پدر و م�ادری که برای 
دارو، شیرخش�ک و واکسن بچه ش�ان دچار زحمت 

بشوند قابل بخشش نیست
ننجون: به روی چش��م آقای وزیر! حتما به مدیر 
آبخیزداری شهرستان مالرد س��فارش می کنیم به به 

فکر این چیزها باشد.
در کامنت هایی هم که گذاشته می شود بهتر از 
من می دانید چگونه بعضی از وقت ها از جیب خود ما 
مهندسی می کنند برای اینکه حقیقتی را قلب کنند 

و خالفش را نشان دهند، خیلی رنج آور است.
ننجون: ما که نفهمیدیم چی گفتید ولی اگر حرف 
بدی بود به س��هم خودمان از خوانندگان عزیز سیاست 

روز عذرخواهی می کنیم.

ننجون
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هنرمندان  حضور  شهر در عرصه حفاظت زیس�ت 
از محیط زیس��ت ای��ن روزه��ا بر خالف 
گذش��ته بس��یار پررنگ ش��ده و مانند 
براب��ر  در  لب��ه  دو  اس��ت  شمش��یری 
محیط زیست کشور. این شمشیر در عین 
حال که می تواند در مس��یر حفاظت از 
و  متعرض��ان  دس��ت  محیط زیس��ت، 
سودجویان را از سرمایه های ملی کشور 
کوتاه کند در صورتی که بر خالف جهت 
کشیده شود زخمی عمیق پیکر نحیف 

محیط زیست به جا خواهد گذاشت.
ب��ا نگاه��ی ب��ه حض��ور هنرمندان 
برجس��ته بین المللی در عرصه حفاظت 
از محیط زیست، با الگویی کامال متفاوت 
با آنچه در کش��ورمان ش��اهد هس��تیم 
روب��ه رو خواهیم ش��د: آنها به نمایندگی 
از س��وی مردم، دولت ها، سرمایه گذاران، 
صنعتگران و قدرتمندان را به حفاظت از 
محیط زیست فرامی خوانند، در فعالیت های 
محیط زیستی، س��رمایه گذاری می کنند 
و به نفع محیط زیس��ت، آثار هنری ارائه 
می کنند اما آنچه این روزها در کشورمان 
شاهد هستیم رویه ای معکوس است: به 
کارگی��ری هنرمندان از س��وی دولت به 
منظور کمک گرفت��ن از مردم. حاال این 
کمک یا در قالب جمع آوری اعانه مردمی 
است یا در قالب ش��کل  دادن موجی در 

راستای اهداف مسئوالن کشور.
در واقع، هنرمن��دان به جای آنکه 
از محبوبیت و قدرت رسانه ای ش��ان در 
راس��تای مجاب کردن ارکان قدرت به 
رعایت مالحظات محیط زیستی استفاده 
کنند، دیوار کوتاه مردم را برای ورود به 

عرصه محیط زیست انتخاب کرده اند.
همین می ش��ود ک��ه کمپینی برای 
احیای دریاچه ارومیه شکل می گیرد که 
به جای ملزم کردن دستگاه های اجرایی به 
جلوگیری از نابودی این دریاچه، از مردم 
امضا جمع می کنند و شرط می کنند که 
اگ��ر یک میلیون امض��ای پیامکی جمع 
شود، سازمان ملل را مجاب خواهند کرد 
که برای احی��ای دریاچه ارومیه به دولت 
ایران اعتباری بدهد و چند ماه بعد کمپین 
دیگری ب��ه راه می افتد ک��ه برای حفظ 
یوزپلنگ، که از مهم ترین وظایف سازمان 
حفاظت محیط زیست است از مردم اعانه 

800 میلیون تومانی می خواهد.
مدتی بعد ع��ده ای از هنرمندان به 
جای آنکه یک مطالبه منطقی را در برابر 
مس��ئوالن ق��رار داده و از آنها بخواهند 
روش ه��ای مدیریت پس��ماند، تفکیک 
زباله و بازیافت را با استانداردهای جهانی 
مطابقت دهن��د، از م��ردم می خواهند 
از مصرف پالس��تیک خودداری کنند. 
یک بازیگر جلوی دوربین رس��انه  ملی 
از م��ردم می خواهد آب معدنی نخرند و 
ادامه می دهد: هرقدر هم تشنگی بکشم 
برای آنکه زباله پالستیکی تولید نکرده 

باشم آب معدنی نمی خرم. 
هنرمند دیگری، با انتشار تصویری از 
خود در حال جمع آوری یک قطعه زباله، 
مردم را به جمع آوری و حذف زباله های 

موجود در طبیعت دعوت می کند.
این نحوه مش��ارکت جامعه هنری 
در حوزه محیط زیست نه تنها به حفظ 
محیط زیس��ت منج��ر نمی ش��ود بلکه 
همان انگیزه حفاظت از محیط زیس��ت 
را که به صورت طبیعی در مردم شکل 
گرفته تخریب می کند. یک عالقه مند به 
محیط زیست با خودش می گوید: برای 
مشارکت در احیای دریاچه ارومیه، من 
پیامک می فرستم، برای حفاظت از یوز، 
م��ن اعانه می دهم و برای جلوگیری از 
تولید زباله پالس��تیکی، من تش��نگی 
می کشم و برای پاك س��ازی طبیعت، 
م��ن زباله جم��ع می کن��م؛ پس جای 

مسئوالن کجای این معادله است؟
البته این همه ماجرا نیست. ماجرا 
آنجا به زخمی شدن محیط زیست توسط 
این شمشیر دولبه می انجامد که باندها و 
مافیاهایی متعدد که برای دست درازی 
به سرمایه های ملی دندان تیز کرده اند، 
هنرمندان را به ابزاری برای موجه جلوه 
دادن خس��ارات محیط زیس��تی تبدیل 
می کنن��د. بدین ترتی��ب، فعالیت هایی 
ک��ه به خ��ودی خ��ود تهدی��دی برای 
محیط زیست تلقی می شود می تواند در 
قالب یک فعالیت محیط زیستی سازنده 
ب��ه جامعه قالب ش��ده و حت��ی به یک 

مطالبه مردمی تبدیل شود.
همراه شدن هنرمندان با ذی نفعان 
محیط زیست و بسته بندی فعالیت های 
مخ��رب محیط زیس��ت در جعبه هایی 
سبز و جذاب، همان لبه برنده شمشیر 
اس��ت که زخم های آن ت��ا مدت ها بر 

پیکر محیط زیست باقی خواهد ماند.
یکی از هنرمندان محبوب کشور را 
تصور کنید که با انتشار فیلمی دلخراش 
از کشتار بی رحمانه و وحشیانه دو پازن 
در استان هرمزگان، خواهان دستگیری 
و برخورد قانونی با عامالن این جنایت 
شده و تنها س��اعاتی بعد، پس از آنکه 
متوج��ه هویت متخلفان می ش��ود، در 
چرخش��ی تمام عی��ار، مت��ن مرتبط با 
فیل��م را ویرایش ک��رده و متخلفان را 
از ش��کارچیان نادم��ی معرفی می کند 
ک��ه ح��اال به خدم��ت محیط زیس��ت 
درآمده اند. بی آنکه به مخاطب توضیح 
ده��د ک��ه متخل��ف دقیق��ا ب��ه دلیل 
ارت��کاب این جنایت در محاکم قضایی 
"محکوم" به خدمت به محیط زیس��ت 

شده و به همکاری یک موسسه پرنفوذ 
و قدرتمند محیط زیستی درآمده؛ آنچه 
ظاهرا برای آقای بازیگر کافی اس��ت تا 
از جنایت وی چشم بپوشد و او را یک 

خادم محیط زیست معرفی کند.
بازیگ��ری که از انتش��ار فیل��م آزار 
یک س��گ موجی بزرگ به راه می اندازد 
اما در برابر ش��کار چارپایان توسط اتباع 
خارج��ی در عرصه های ملی کش��ور که 
اخیرا در برابر مش��تی دالر از مسئوالن 
محیط زیست مجوز شکار دریافت  کرده اند 
سکوت می کند. سوالی که می توان از کلیه 
هنرمندان دلس��وز محیط زیست پرسید 
همین است که چرا در برابر صدور پروانه 
شکار یا بهتر بگوییم کشتار حیات وحش، 
آن هم نه در قرق های اختصاصی بلکه در 
عرصه های ملی کشور توسط اتباع خارجی 

سکوت کرده اند؟
اینکه شکارچیان خارجی در معیت 
محیط بانان و مس��ئوالن اجرایی کشور 
وارد شاخص ترین زیس��تگاه ها شوند و 
آهو و قوچ و کل ش��کار کنند و ش��اخ و 
سر ش��کار را به عنوان سوغات ایران با 
خود ببرند، با معیارهای فرهنگ و هنر 
ایران سازگار است که هنرمندان مدافع 
محیط زیست در این حوزه سکوت کامل 
اختیار کرده ان��د؟ یا دفاع همان انجمن 
پرنفوذ و قدرتمند از مقوله ش��کار اتباع 
خارجی در کش��ور است که سبب شده 
هنرمندان حاضر در عرصه محیط زیست 

از پرداختن به این مقوله بپرهیزند؟
حاال فرض کنید یک خبرنگار، یک 
روزنامه نگار یا یک فعال محیط زیس��ت 
تصمیم بگیرد، حقایق ناخوشایند را از 
رنگ ولعاب دار  بس��ته  بندی های  داخل 
بیرون بکش��د و در برابر چشم جامعه 
قرار دهد. بس��ته بندی هایی که مافیای 
محبوبی��ت  از  اس��تفاده  ب��ا  ق��درت 
هنرمن��دان و با کمک گرفتن از قدرت 
رس��انه ها، ب��رای موج��ه جل��وه دادن 

فعالیت شان تعبیه کرده اند. 
قطع��اً مافیای��ی که با اس��تفاده از 
هنرمن��دان و برخ��ی رس��انه ها، قرق 
ک��ردن پارك مل��ی ت��وران را با نقاب 
حفاظت از یوزپلنگ و قرق کردن پارك 
ملی گلس��تان را با نقاب آشتی جوامع 
بومی با محیط زیس��ت ب��رای مخاطب 
روی پ��رده می برد، می تواند برچس��ب 
دش��منی، غرض ورزی و سیاست زدگی 
را هم به منتقدان س��نجاق کند اما در 
نهایت این مخاطب است که این روزها 
دیگر به خوبی یاد گرفته حقیقت را از 

حاشیه ها بیرون بکشد.  فارس

ی��ک روز بع��د از  رسانه ب��ا گزارش  خداحافظ��ی 
»آق��ای بازیگ��ر«، این بار نوب��ت بدرقه 
کارگردان��ی ب��ود ک��ه با س��ریال های 
تاریخی اش تا همیش��ه در ذهن مردم 

ایران باقی خواهد ماند.
روز گذشته هنرمندان، فرهیختگان، 
مسئوالن و هنردوستان در خانه سینما دو 
گرد هم آمدند تا برای آخرین بار با پیکر 
کارگردان باشخصیت سینما و تلویزیون 

»سیدضیاءالدین دری« وداع کنند.
در ابت��دای ای��ن مراس��م امیرعلی 
دانایی بازیگر س��ینما و تلویزیون، گفت: 
سیدضیاءالدین عامل ورود من به دنیای 
هنر و سینما بود و امروز ما یکی از مفاخر 
کارگردانی را از دست دادیم فکر نمی کنم 
مانند سیدضیاءالدین دری دوباره متولد 
شود همان طور که همچون علی حاتمی 
متولد نشد. این میزان عشق زیبایی شناسی 
و دقت در کارگردان��ی بالمنازع بود. وی 
افزود: برای من فقط کارگردان نبود با او 
ارتباط تنگاتنگی مانند پدر و فرزندی در 
دنیای هنر سینما داشتم، متأسفم بیشتر 
از این فرصت پی��دا نکرد کار جدیدی را 

تولید و همه را شگفت زده کند.
رضا کیانیان هم در ادامه گفت: من 
واقعاً چطور می توانم از ضیاءالدین دری 
تعریف کنم که به خانه اش نرفتم، از او دور 
بودم امروز به مراسم تشییع او آمدم. هر 
روز یک بحران است یک اتفاقی حال ما 
را بد می کند چرا باید فکر کنیم یک روز 
خوب می آید؟ چرا باید س��یدضیاءالدین 
در 65 سالگی بمیرد؟ بهتر از او چه کسی 
می توانست کیف انگلیسی را روایت کند؟ 
بیشتر از این نمی توانم صحبت کنم چون 

بغض گلویم را فرا گرفته است.
قطب الدی��ن صادقی ب��ه خاطرات 
روزهای تاریخ و بازدید از سریال کیف 
انگلیسی اش��اره کرد و گفت: امیدوارم 
که ضیاءالدین دری را بتوانیم به خوبی 

به نسل  های بعد بشناسانیم.
مریال زارعی هم به ارائه نظر پرداخت 
و گفت: آقای دری، امیدوارم اشک امانم 
بدهد تا صحبت کنم. س��الم سید، شما 
زائر ش��اه چراغ هس��تید و رفتن شما با 
از دست دادن اس��تاد انتظامی غم ما را 
دو چندان کرد. بی تاب بودم تا مراس��م 
سیدضیاءالدین را در حرم شاه چراغ دیدم 
دلم آرام گرفت چون آرزویش این بود که 

در حرم شاه چراغ طواف داده شود.
وی افزود: امروز جمع شدیم درباره 
ی��ک حقیق��ت واضح و م��رگ صحبت 
کنیم. آقای دری، همه در صف هستیم 
به نوب��ت، ای کاش بیش��تر می ماندی و 
بیشتر استفاده می کردیم و دیگر همه ما 
می توانیم شما را داشته باشیم. به احترام 
کسی که تاریخ را همان طور که بود روایت 
کرد کاله از س��ر برمی داریم و ای  کاش 
مریال و یاران کاله پهلوی تو یکبار دیگر 

صدای کات تو را می شنیدند.
عبداهلل اسفندیاری در ادامه مروری 
ب��ر آثار دری ک��رد و گفت: بس��یاری از 
هنرمندان کارهای زیادی می کنند کارهای 
برجسته ای می کنند اما به چشم نمی آید 
اما وقت هایی برای هنرمندان وجود دارد 
که اتفاقات خوبی را برای آنها رقم می زند. 
کیف انگلیسی س��یدضیاءالدین دری را 
دیدند و خ��وب مورد توجه قرار گرفت و 
بسیاری از نویسندگان و منتقدین بارها 
درباره آن نوشتند ولی فکر می کنم کاله 
پهلوی یک ماندگاری بیش��تری داشته 
باشد، چراکه یک ویژگی داشت؛ هیچ گاه 
بدش نمی آمد خالف جریان آب حرکت 
کند، ش��جاعت داش��ت بتواند به خالف 
جری��ان حرک��ت کن��د. آخرین ب��ار در 
بیمارستان آتیه همدیگر را دیدیم وقتی 
که می خواس��تم برگردم نوید پسرش از 
من خواست یک عکس ایستاده بگیریم 
آنجا هم برایم جالب بود که باز کارگردانی 
می کرد. به او گفتم که "سیدضیاءالدین، 
دوباره ب��ر می گردی و همان حرکت ها و 
کات های دوست داشتنی  ات را هنرمندان 
می بینند"، اما نشد و او برای همیشه در 

تاریخ معاصر باقی ماند.
عل��ی دارابی از رابطه دوس��تی اش با 
دری گف��ت و بیان کرد: ع��الوه بر رابطه 

کاری با سیدضیاءالدین دری سال ها با او 
دوستی دیرینه داشتم. باید دید ضیاءالدین 
دری چه ویژگی داشت که جامعه هنری 
و مسئوالن کشور را متأثر کرده است؟ وی 
انسانی موحد، خداجو، حق طلب و عاشق 
اهل بیت)ع( بود، بسیار عالقه مند بود که 
سریال یا فیلم س��ینمایی برای زندگانی 
حضرت زینب)س( بسازد که دست اجل 
مهلت نداد. اما تش��ییع و بدرقه باش��کوه 
در حرم ش��اه چراغ واقعاً بخش��ی از لطف 
و عنایتی اس��ت که اهل بی��ت و خاندان 

مطهرش به سیدضیاء داشتند.
فرزند بزرگ س��یدضیاءالدین دری 
هم گفت: یادم می آی��د روزی مهندس 
ضرغامی به من گف��ت ناراحت و دلگیر 
نباش اگر پدرت آزرده مس��یر س��خت 
کارگردان��ی حقیقت هاس��ت؛ روزی که 
رفت ت��و به عنوان فرزند برومندش یک 
بس��ته ای فاخ��ر از "کیف انگلیس��ی" و 
"کاله پهل��وی" را در کفنش قرار بده که 

توشه غنی برای آخرت اوست.
علی دری در پایان این مراسم از طرف 
پدر خود از حضار تشکر کرد و گفت: االن 
پدرم خوشحال است که آقای سیدمحمود 

دعایی برایش نماز می خواند.
پایان بخش این مراسم اجرای قطعه 
گش��ته خ��زان نوبهار من »تیت��راژ کیف 

انگلیسی« توسط علی اکبر آزاد بود.
هنرمن��دان و مس��ئوالنی چ��ون 
ابراهیم حاتمی کیا، حسام نواب صفوی، 
پاک��روان،  تین��ا  دانای��ی،  امیرعل��ی 
مری��ال زارع��ی، ابراهیم داروغ��ه زاده، 
عل��ی مس��عودی، س��یدعلی صالحی، 
محمدمهدی حیدری��ان، رضا کیانیان، 
محمود گبرلو، عل��ی مصفا، فخرالدین 
صدیق ش��ریف، علی اکب��ر ثقفی و... در 

این مراسم حاضر بودند.

حضرت فاطمه سالم اهلل علیها:
 زاهد ترین مردم کسی است که حرام را وانهد

کوشاترین مردم تارك گناهان است.
امالی )صدوق( ص 21

یون هم نوا با مناجات عرفه تلویز
محمدحسین محمدزاده مدیر  ج��م ش��بکه قرآن و مع��ارف و دبیر ج��ام 
شورای معارف سیما از پخش دعای پرفیض عرفه در 

شبکه های مختلف سیما خبر داد.
ش��بکه یک س��یما دعای عرف��ه را از صحرای 
عرفات و ش��بکه دو نیز این دعای معنوی را با نوای 
حاج محمود کریم��ی از حرم مطهر امام رضا)ع( به 
روی آنت��ن خواهند برد. پخ��ش دعای عرفه با نوای 
حاج محمدرضا طاهری از کربالی معلی در دس��تور 

کار شبکه سه سیما قرار دارد. 
ش��بکه چهار سیما این مراسم را از حرم حضرت 
معصومه )س( و شبکه پنج از حرم حضرت عبدالعظیم 
حس��نی)ع( ب��ا دعاخوانی حجج اس��الم محمدپور و 
منصور باقربیگ پوش��ش خواهند داد. شبکه قرآن و 
معارف س��یما نیز مراسم ویژه قرائت دعای عرفه را از 
حرم امیرالمومنین علی)ع( و با نوای مداح اهل بیت)ع( 

حجت االسالم پورموسوی روی آنتن می برد.

یادت باشد به چاپ سیزدهم رسید
چاپ س��یزدهم کتاب »یادت  م�هربان باش��د«؛ عاش��قانه ترین کتاب ی�ار 
ش��هدای مدافع حرم توس��ط نشر ش��هید کاظمی 

روانه بازار شد.
کتاب تحسین شده »یادت باشد«، زندگینامه 
داستانی شهید مدافع حرم حمید سیاهکالی مرادی 
است در پاییز سال 1394 در دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( به ش��هادت رسید. کتاب »یادت باشد« 
عاشقانه ترین کتاب شهدای مدافع حرم برای شهید 
پاییزی دفاع از حریم عقیله عقال زینب کبری است 
که در پاییز س��ال 89 به کربال رفت، در پاییز سال 
91 عقد کرد، در پاییز سال 92 ازدواج کرد و نهایتاً 

در پاییز سال 94 به شهادت رسید! 
کتاب یادت باشد زندگینامه شهید مدافع حرم 
حمید س��یاهکالی مرادی، در390 صفحه با قیمت 
پش��ت جلد 14000 تومان توسط انتشارات شهید 

کاظمی روانه باز شد.

حکم پرون��ده تعزیراتی دختر یکی  ن ا از وزرای دولت یازدهم هفته آینده می�����ز
صادر می شود.

اواسط مردادماه بود که انبار داروهای احتکار شده به 
ارزش 5 میلیارد تومان در استان البرز کشف شد. پس از 
کشف این انبار، یک منبع آگاه گفت: این انبار متعلق به 

دختر یکی از وزرای سابق است. 
در بررس��ی های اولیه مشخص ش��د که در این انبار، 
تع��داد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذش��ته بوده و 
وی قصد توزیع داروهای فاسد را داشته است. شنیده شده 
اغلب این داروها جزو داروهای جنرال و مکمل ها بوده که 

قرار بوده است این فرد آنها را به بازار تزریق کند.
تخلفات دختر وزیر سابق به همین جا ختم نمی شود 
چراکه این ف��رد اجازه فعالیت در این حوزه و مجوزهای 

الزم را نداشته است، به همین دلیل تداخل صنفی را هم 
باید به تخلفات این فرد اضافه کرد.

هفته پیش س��خنگوی سازمان تعزیرات پس از انتشار 
خبر کش��ف انبار داروهای احتکار شده، در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه گفته می شود انبار داروهای احتکار شده که 
اخیرا کشف ش��ده، مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت 
یازدهم است، اظهار کرد: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد 
دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد 
و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می شود. 
یاسر رایگانی در پاسخ به این سوال که آیا نسبت فرد 
محتکر با یکی از مقامات ثابت ش��ده است؟ گفت: بله در 
تحقیقات این موضوع مشخص شد. وی درخصوص آخرین 
وضعیت این پرونده گفت: این پرونده در دست رسیدگی 

است و هفته آینده حکم آن صادر می شود.  مهر

یر سابق هفته آینده صادر می شود ونده دختر وز حکم پر

مریال زارعی در آیین تشییع پیکر سید ضیاءالدین دری:
به احترام کسی که تاریخ را همان طور که بود روایت کرد کاله از سر برمی داریم

بدرقه هنرمند مبارزه با استعمار

هر
م

 آگهى مناقصه عمومى
 آسفالت ريزى معابر شهر كالله      

شهردارى كالله درنظر دارد اجراى آسفالت ريزى معابر سطح شهر كالله 
با اعتبار -/7/000/000/000 ريال را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران 

واجد شرايط با شرايط ذيل واگذار واگذار نمايد.
1) متقاضيان مى بايست مبلغ-/350/000/000 ريال بابت سپرده شركت 
در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكى و يا بحساب سپرده شهردارى به 
شماره 0106464486001 نزد بانك ملى واريز و فيش مربوط و يا ضمانت 
نامه بانكى را به انضمام قيمت پيشنهادى خود تحويل دبيرخانه شهردارى 

نمايند.
2) مهلت دريافت اسناد و شركت در مناقصه حداكثر تا پايان وقت ادارى 
روز دوشنبه مورخ 97/6/5 مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتر 

كار شهردار كالله پيشنهادات قرائت و رسيدگى مى شود.
3)  شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار مى 

باشد.
4) در صورت انصراف نفر اول، سپرده او ضبط و اولويت به ترتيب با 
نفرات  دوم و سوم مى باشد كه در صورت انصراف، سپرده آنان نيز به نفع 

شهردارى ضبط خواهد شد.
5) ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده درج مى گردد كه متقاضيان 
جهت دريافت اسناد مناقصه در مهلت تعيين شده در بند 2 به امور مالى 

شهردارى مراجعه نمايند.

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله

چاپ دوم

ت اول
نوب آگهى فراخوان مناقصه عمومى شماره 97-3-651

روابط عمومى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد كاالى مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزارى مناقصه ى عمومى تامين نمايد.

لذا كليه شركت هايى كه فعاليت آنها مرتبط به شرح كاالى مورد درخواست مى باشد مى بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهى فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتى 
ذيل الذكر، نسبت به استخراج و تكميل «فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب » و ارسال آن به همراه مدارك و مستندات الزم 

منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابى كيفى (براى معامالت كمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستى مندرج در فراخوان اقدام نمايند.
WWW.NISOC.IR --فرم پرسش نامه ارزيابى-- مديريت تداركات و امور كاال-- مزايده ومناقصه

كسب حداقل نمره 60  در ارزيابى كيفى جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامى است.
ضمناً مبلغ تضمين شركت در مناقصه 220/000/000 ريال مى باشند.

آدرس پستى : اهواز ، كوى فدائيان خريد كاالى داخلى اسالم (نيوسايد) ، خيابان شهريور ، مجتمع تداركات و امور كاال ، ساختمان 102- اداره تداركات ، واحد لوله و آهن 
آالت ، اتاق 17 ،  كدپستى 54579-61138 تلفن: 061-341-22471

درگاه هاى اينترنتى مرتبط جهت رؤيت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فنى و مقادير كاال: 
 WWW.SHANA.IR //  WWW.NISOC.IR //  WWW.IETS.MPORG.IR 

شماره مجوز : 1397/2342

شركت ملى نفت ايران
شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب

 (سهامى خاص)
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