
 راه های درآمدزایی شهرداری تهران
اعالم شد

درپی پیشنهاد دانشمندان و علمای شورای شهر 
تهران مبنی بر پولی شدن تونل های پایتخت، اتاق فکر 
ویژه "ننجون" تش��کیل و راهکارهای زیر با استفاده از 
تجارب بین المللی و ایضا غیربین المللی!! برای کس��ب 

درآمد شهرداری تهران اندیشیده شد:
الف( آب دهان انداختن شهروندان در معابر عمومی 

از قرار هر "تف" سیصد هزار تومان.
ب( حرکت عابران پیاده از حاشیه خیابان هر نوبت 

پانصد هزار تومان.
ج( خرید از دستفروشان به مبلغ بیست درصد از 

مجموع معامله.
د( تماشای تابلوهای تبلیغاتی به ازای هر نگاه پانزده 

هزار تومان.
ه( استفاده از نیمکت بوستان های شهری ساعتی 

ده هزار تومان.
و( ورود ب��ه کوچه از خیاب��ان اصلی هر نوبت یکصد 

هزار تومان.
ز( ورود به ساختمان شورای شهر به ازای هر نفر یک 

میلیون تومان )کودکان عزیز نیم بها محاسبه می شوند.(
ح( اجتماع بیش از س��ه نف��ر در معابر عمومی به 

ازای هر جمع دویست هزار تومان.
ط( تماشای فضای سبز شهری به ازای هر ساعت 

پنج هزار تومان.
ی( سوت زدن در معابر عمومی به ازای هر سوت 

پنجاه هزار تومان.

ننجون

انتشار اولین تریلر رسمی »بنیامین«
اولین تریلر »بنیامین« یکی از سه انیمیشن برگزیده 

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر منتشر شد. 
»بنیامین« جدیدترین اثر گروه پویانمایی »ندای 
موعود« اس��ت که ب��ه کارگردانی محس��ن عنایتی و 

تهیه کنندگی مصطفی حسن آبادی تولید شده است.
خالصه داس��تان: س��ربازان فرعون م��ادر بنیامین 
را دس��تگیر کرده اند و برای آزادی او چیز با ارزش��ی از 
بنیامین می خواهند. بنیامین مجبور می ش��ود برای به 

دست آوردن آن چیز با ارزش به سفر خطرناکی برود.
چهره های شاخص هنر دوبله مانند چنگیز جلیلوند، 
ناصر طهماسب، اکبر منانی، سعید مظفری، مریم شیرزاد و... 
در این انیمیشن صداپیشگی می کنند. مدیریت دوبالژ این 
فیلم برعهده امیر زند است. موسیقی بنیامین توسط بهزاد 
عبدی ساخته و توسط ارکستر ویرتوزهای کیف در اوکراین 
اجرا شده اس��ت. صدابرداری برعهده آندری موکریتسکی 

بوده و صداگذاری را فرشید جلیلی نژاد انجام داده است.

جشنواره

وم وجود سیاست های انگیزشی  لز
برای باشکوه تر شدن جشنواره فیلم فجر

سیدرضا منتظری

دبیر جشنواره فیلم فجر و معاون نظارت و ارزشیابی 
س��ازمان س��ینمایی چندی پیش اعالم کرد: »اولویت 
اکران نوروز با فیلم هایی اس��ت که به س��ی و هفتمین 
جش��نواره فیلم فجر راه یافتند و اغلب فیلم های اکران 

نوروز در جشنواره فجر به نمایش در می آیند.«
این س��خنان داروغه زاده برای اولین ب��ار رویکردی 
مثبت در ارتقای جایگاه مهمترین جشن سینمای ایران 
را در زبان مدیران س��ینمایی این دولت متجلی ساخت 
و البته با واکنش هایی مواجه ش��د که نشان از احساس 
خطر برخی مبتذل سازان سالهای اخیر دارد، واکنش های 
نس��نجیده ای از س��وی برخی زیاده خواهان که همواره 

بهترین زمان های اکران در اختیار آن ها بوده است!
در همین زمینه ابوالحس��ن داودی کارگردان فیلم 
سخیف هزارپا در گفت وگویی اعالم کرد: »اولویت دادن 
اکران نوروز به فیلم های جشنواره، تصمیمی احساسی 
اس��ت و مدیران باید از این رفتارهای احساسی فاصله 
بگیرند و س��عی کنند رفتارهای منطقی و با قاعده بروز 

دهند!«
ام��ا این کارگردان دقیقاً نگفت منظور از رفتارهای 
منطقی و باقاعده کدام است؟ اینکه تنها به برخی افراد 
که به عنوان مافیای س��ینما ش��ناخته می شوند اجازه 
اکران در بهترین زمان اکران داده ش��ود منطقی است 
یا ایجاد سیاس��ت های انگیزشی برای حضور حداکثری 
س��ینماگران در جشنواره فیلم فجر که نماد فرهنگی و 

هنری انقالب اسالمی است غیر منطقی است؟!
جالب آنجا اس��ت که مدتی است فیلمسازان دیروز 

و نازل س��ازان امروز در تالش��ند تا جشنواره فیلم فجر 
از ش��کوه و رون��ق بیفتد؛ قطعاً از یادم��ان نخواهد رفت 
که کم��ال تبریزی چن��دی پیش در اک��ران خصوصی 
فیلمش در اظهارنظری س��خیف گفته بود: »پیش��نهاد 
من این اس��ت که اگر فیلم هایی همچ��ون »مارمولک« 
و یا »مارموز« ساخته می ش��ود که موضوعات حساسی 
دارد در جشنواره های فیلم فجر و یا جشنواره های دیگر 
نمایش داده نشود و مستقیم از تولید به نمایش برسد!«

حال با این تدبیر ویژه مس��ئوالن جشنواره این اتفاق 
رخ نمی دهد و به جای حرکتی س��لبی، حرکتی ایجابی 
به وجود آمده که باعث رونق و رش��د جشنواره فیلم فجر 
می شود. حرکتی که به نظر می رسد با بسط آن و اختصاص 
کلیه زمان های طالیی اکران به فیلم های متقاضی شرکت 

در جشنواره فیلم فجر می تواند کامل شود.
عالوه بر ای��ن اتفاق مهم به نظر می رس��د در این 
دوره از جش��نواره فیلم ه��ای کمدی س��ازان نازل که 
مدت ها اس��ت تنها به گیشه چش��م دارند مجالی برای 
ج��والن پیدا نکرده ان��د و به همین علت خودش��ان از 
حضور در جشنواره انصراف دادند؛ انصرافی که سیروس 
الوند کارگردان قدیمی سینما درباره آن گفته بود: »از 
نظ��ر من تمام این اخبار در م��ورد انصراف کارگردانان 
ش��ایعه و ش��انتاژ خبری اس��ت. به عنوان مثال کمال 
تبریزی فیلمی کاماًل کمدی بازاری س��اخته و خودش 

هم می داند جایش در فیلم فجر نیست.«
این اتفاق بسیار نیکویی است که امسال در سی و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر مسئوالن تصمیم گرفته اند 
که این رویداد س��ینمایی را ب��ا حضور فیلم هایی که از 

حداقل استانداردها برخوردار هستند برگزار کنند.
اتفاقات دیگری همچون انتش��ار اسامی متقاضیان 
دریاف��ت کارت جش��نواره فیل��م فجر و ت��الش روابط 
عمومی جشنواره برای عدم اعطای کارت به رسانه های 
فاق��د مجوز یک��ی دیگر از ن��کات مثبت ای��ن دوره از 

جشنواره فیلم فجر است. سینماپرس

زاویه دید
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گروه زيست بوم  ثـــــه د فرون��د حا ی��ک 
هواپیم��ای بارب��ری متعلق ب��ه نیروی 
هوای��ی ارتش کش��ورمان در س��اعت 
8:30 صبح دیروز در منطقه زیبادشت 

البرز دچار سانحه شد. 
ای��ن هواپیمای بارب��ری حامل بار 
گوش��ت ب��ود که به س��مت ف��رودگاه 
پی��ام در حال پرواز بود و در ش��هرك 

مسکونی زیبادشت سقوط کرد.
اوژانس  رئیس  کولیوند  پیرحسین 
کش��ور درب��اره این حادث��ه گفت: 10 
ای��ن هواپیما 16 پرس��نل داش��ته و با 
ساختمانی خالی از سکنه برخورد کرده 

است. 
همچنین مهدی مه��رور مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری البرز از پیدا 
ش��دن جعبه س��یاه هواپیمای حادثه 

دیده در زیبادشت البرز خبر داد.

انتقال 15 جسد هواپیمای ارتش 
به پزشکی قانونی استان البرز

مدیر ستاد مدیریت بحران سازمان 
پزش��کی قانونی کشور گفت: همه 15 
جسد یافته شده از هواپیما دبه پزشکی 

قانونی استان البرز منتقل شدند.
مهرداد علی بخشی اظهار داشت: از 
16 سرنشین هواپیما، یک نفر زنده ماند 
و 15 نفر جان خود را از دست دادند. از 
15 جسد منتقل شده به پزشکی قانونی 
استان البرز، 10 نفر شناسایی شدند و 5 

نفر نیز در حال شناسایی هستند.
گفتنی اس��ت در بین 10 جس��د 

شناسایی شده، یک زن حضور دارد.
اسامی اجساد شناسایی شده به شرح 
زیر است: 1- غفور قجاوند 2- محمد باقر 
ندری 3- جواد سلیمانی 4- محمد عبدلی 
5- عزیراله علیزاده 6- سعید قاسمی 7- 
فریدون شیخی 8- شاکر آجرلو 9- مریم 

زارعی نژاد 10- علی افروغ.
اسامی زیر از سرنش��ینان هواپیما 
بودند ک��ه کار تش��خیص هویت آن ها 
ادامه دارد: محمدرضا طاهری، مصطفی 
م��رادی، حمیدرضا  محمودی، ج��واد 
لطفی��ان و داوود ذوالفق��اری. گفتن��ی 
است فرشاد مهدوی نژاد، در این سقوط 
زنده ماند و به مراکز درمانی اعزام شد.

جان باختگان سانحه هواپیما 
شهدای راه خدمت هستند

سخنگوی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران درخصوص سانحه رخ داده برای 
هواپیمای بوئینگ 707 نهاجا، با بیان 
اینک��ه ای��ن هواپیما در جری��ان انجام 
ماموریت مردمیاری دچار این س��انحه 

شده اس��ت، اظهار داش��ت: این برای 
اولین ب��ار نبوده که چنی��ن ماموریتی 
انجام می ش��د و بارها ما ش��اهد انجام 
ماموریت ه��ای از ای��ن دس��ت چه در 
داخل کشور و چه در خارج برای کمک 

به دیگر مسلمانان بوده ایم.
امیر شاهین تقی خانی با بیان اینکه 
همزم��ان با انج��ام این ماموری��ت، کار 
آموزش نیروها نیز انجام می ش��ده است، 
موضوع در اجاره ب��ودن هواپیمای فوق 
را رد ک��رد و گفت که ای��ن هواپیما در 
ماموریت سازمانی به سر می برده است. 
وی تصریح کرد: افراد جان باخته در این 
حادثه قطعا شهدای راه خدمت به مردم 
بودند و انشااهلل بزودی مراسم باشکوهی 
برای تشییع این عزیزان برپا خواهد شد.

سخنگوی ارتش همچنین از همه 
رس��انه ها خواس��ت برای جلوگیری از 
ایجاد شبهه و ش��ایعه، از نشر هرگونه 
اظهارنظر غیرکارشناس��ی و گمانه زنی 

خودداری کنند. 
امیر تقی خانی با بی��ان اینکه گاها 
اعالم دقیق علل ح��وادث این چنینی 
ممکن اس��ت تا یکی دو سال هم طول 
بکش��د، گف��ت: تیم ه��ای تخصصی از 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در حال 
بررس��ی این موضوع هس��تند و قطعا 
نتای��ج دقیق نهایی را ب��ه اطالع مردم 

عزیز خواهند رساند.

ورود سازمان قضایی نیروهای مسلح 
به سانحه مرگبار هواپیما

افش��ار رئیس س��ازمان  فرج��اهلل 
قضایی نیرو های مس��لح الب��رز گفت: 
گروهی به سرپرس��تی بازپرس ش��عبه 
دوم دادس��رای نظامی استان به محل 
فرودگاه فتح اعزام و در حال بررس��ی 

دقیق صحنه حادثه هستند. 

بار گوشت امحا می شود
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی 
اس��تان الب��رز از امحای گوش��ت های 
خارج ش��ده از هواپیمای سقوط کرده 

در زیبادشت البرز خبر داد.
سیدمجید موس��وی اظهار داشت: 
هماهنگی الزم انجام شد تا با همکاران 
گوش��ت خارج  دامپزش��کی الشه های 
ش��ده از هواپیما به وس��یله کامیون به 
 منطقه مخصوص منتقل و امحا ش��ود.
وی افزود: فعال میزان این گوشت ها اعالم 
شده که 30 تن است و باید مدارك مورد 

نظر از مبدا نیز چک شود.
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی 
استان البرز با بیان اینکه این گوشت ها 
اص��ال قابلیت مصرف ندارند، بیان کرد: 
ای��ن گوش��ت از مب��دا محل س��قوط 
هواپیما تا محل امحا توسط کارشناسان 
مشایعت می شود و دامپزشکی در این 

زمینه نظارت می کند.

اله��ام غف��وری با  جــم اشاره به اینکه اگر جــام 
قرار باش��د »پایتخت« جدیدی ساخته 
ش��ود باید از همی��ن اآلن برنامه ریزی 
کنیم" گفت: هنوز خبر جدی از تولید 

"پایتخت6" نیست.
»پایتخت«  س��ریال  تهیه کنن��ده 
افزود: سوژه و داستان برای این سریال 
وج��ود دارد و اگر قرار ب��ود عید نوروز 
پایتخت��ی روی آنت��ن ب��رود از همان 
روزی که فصل پنجم پایتخت تمام شد 
باید به این فکر می افتادند که س��اخت 
پایتخت6 کلید بخورد. ما مشکلی برای 
داس��تان و خلق موقعیت و سوژه ناب 
نداریم. فقط جدی ش��دن تولید منوط 
به بسته شدن قرارداد است تا ما بتوانیم 

بازیگران را گرد هم بیاوریم.
وی اف��زود: ه��ر موق��ع ق��رارداد 
بسته ش��د آن موقع می توانیم بگوییم 
»پایتخ��ت6« آغاز ش��ده و ت��ا زمانی 
که هیچ قراردادی نداش��ته باش��یم و 
بازیگ��ران گرده��م نیایند، نویس��نده 
ه��م نمی داند باید برای ک��دام بازیگر، 
بنویس��د و موقعیت خل��ق کند. چون 
سریال های  مثل  س��ریالی  »پایتخت« 

دیگر نیس��ت که کار نگارش داس��تان 
انجام ش��ود و به دنبال بازیگر باش��یم. 
یک س��ری بازیگران��ی در »پایتخ��ت« 
هس��تند که حذ ف شدنی نیستند، مثاًل 
ما ارس��طو را نمی توانیم حذف کنیم یا 
دوقلوها را! باید بازیگران را جمع کنیم 
و دوباره موقعیت ها و سوژه ها کنار هم 

قرار می گیرند.
غفوری درباره اینکه آیا »پایتخت« 
جدید دوب��اره در همان "علی آباد" و با 
همان شرایط ادامه پیدا می کند، گفت: 
نمی دانم قصه س��رمنزل قطعی اش چه 
شکل و قواره ای خواهد داشت، چراکه 
م��ا در پایتخت بارها و باره��ا نیازمند 
جمع ش��دن همه تیم و شرایط جدی 

تولی��د بوده ایم و بعد درباره موقعیت ها 
به یک اجماعی رسیده ایم.

وی ب��ا ذکر مثالی افزود: مثاًل یادم 
می آید مهران احمدی نمی توانست در 
فصل س��وم پایتخت حض��ور پیدا کند 
و ما مجبور ش��دیم داس��تان را تغییر 
دهیم. ی��ا احمد مهران فر در س��ریال 
»شاهگوش« حضور پیدا کرد و ما قصه 
را بارها و باره��ا تغییر دادیم. حاال هم 
برای تثبیت طرح قصه مان باید منتظر 
باشیم قرارداد بسته شود و شرایط فصل 
جدید را به قطعیت برس��انیم آن وقت 
بازیگران و س��وژه ها نهایی می شوند و 
می گوییم ک��ه فصل جدید »پایتخت« 

با چه شرایطی کار می شود. 
غفوری اضافه ک��رد: ما باید به این 
بازیگ��ران پیش پرداخ��ت و ق��راردادی 
بدهیم تا آن ه��ا در خدمت »پایتخت« 
باش��ند. اآلن بخواهی��م »پایتخت6« را 
بس��ازیم بایس��تی از اآلن برنامه ری��زی 
کنی��م، مثاًل می خواس��تیم ب��رای عید 
امسال بس��ازیم بایستی بالفاصله بعد از 
پایتخت5 قرارداد بسته می شد، علت آن 
جمع شدن بچه ها سر کار است. نویسنده 

هم درگیر همین شرایط است.

امام جواد علیه السالم:
مؤمن نیازمند سه چیز است: توفیقی از پروردگار، 

پند دهنده ای از درون خویش و پذیرش از نصیحت کنندگان.
مستدرک الوسايل ج 8، ص 329، ح 9576

پیام تسلیت فرمانده کل ارتش
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران درپی 
هوایی  نیروی  کارکنان  از  جمعی  شهادت  و   707 بوئینگ  هواپیمای  حادثه 

ارتش، پیامی صادر کرد.
 متن پیام بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
نَحبَُه  َقضی  َمن  َفِمنُهم  َعلَیِه   َ عاَهُدوا اهللهَّ ما  َصَدقوا  ِرجاٌل  الُمؤِمنیَن  ِمَن 

لوا تَبدیال َوِمنُهم َمن یَنتَِظُر َوما بَدهَّ
مردان مرد دیگری از یادگاران دفاع مقدس و مدافعان حرم، در آخرین 
پرواز به قافله نورانی شهیدان پیوستند و ما را در فراق دالوری هایشان داغدار 
کردند. دلیرمردانی که از اولین روزهای پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، با 
دل های مملو از ایمان و سر های پر شور عاشورایی ده ها بار معجزه وار مرگ را 
مغلوب کردند و سرانجام در راه خدمت به هموطنان عزیز در عملیات مردم یاری، 

خلعت پرافتخار شهادت را پوشیدند و به جوار قرب الهی پرواز کردند.
اینجانب با نهایت اندوه از دست رفتن این عزیزان، پرواز آسمانی آن ها 
را به خانواده های معظم و همرزمان عزیزم در نیروی هوایی و آحاد ملت قدر 
شناس ایران تبریک و تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند بزرگ برای 

ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمایم.

نمای نزدیک

رئیس شورای شهر تهران: 
 شهرداری موظف به اخذ عوارض 

وها در تونل های شهری است تردد خودر
رئیس ش��ورای ش��هر تهران گفت:  يتخــــت براس��اس ماده 158 قانون برنامه 5 پا
س��اله دوم ش��هرداری تهران، ش��هرداری موظف به اخذ 
عوارض از تردد خودروها در تونل های شهری شده است.

محس��ن هاشمی رفس��نجانی اظهار ک��رد: مدیریت 
شهری در حال حاضر برنامه ای برای اخذ پول برای تردد 

خودروها از تونل های ش��هری ندارد که البته پولی شدن 
تونل ها مربوط به قانون برنامه دوم توسعه است.

وی گفت: در تبصره ماده 158 قانون برنامه 5س��اله 
دوم ش��هرداری تهران آمده است "ش��هرداری باید نظام 
تعرف��ه ورود به محدوده طرح ترافیک را براس��اس زمان 

ماندگاری در محدوده و دفعات ورود اصالح کند".
این اظهارات رئیس شورای شهر تهران در حالیست 
که پیش از این وی گفته بود: به ش��هروندان تهرانی این 
اطمینان را می دهم که ش��هرداری هی��چ  برنامه ای برای 

اخذ عوارض در تونل های شهری تهران ندارد!

شهردارى  اروميه در نظر دارد باستناد ماده 5 آئين نامه معامالتى و اعتبارات مصوب 
سال 97 ، نسبت به اجراى عمليات  احداث كانال سنگ 2/5*6 بدون بالشتك بتنى 
متين – آبشناسان – شهر چايى (نهر زنبق) برابر شرايط خصوصى ، مشخصات فنى، 
برآورد اوليه ، نقشه هاى اجرايى و اسناد منضم به مدارك مناقصه با مبلغ اوليه 
63/551/662/038 ريال (شصت و سه ميليارد و پانصد و پنجاه و يك ميليون و 
ششصد و شصت و دو هزار و سى و هشت ريال) بر اساس فهرست بهاء راه ، باند،  
فرودگاه و زيرسازى راه آهن سال 97 با ضرايب باالسرى شامله با تجهيز كارگاه 
بصورت مقطوع و يا اعمال تعديل بر اساس بخشنامه هاى شامله معاونت برنامه ريزى 
استاندارى در مدت 12 ماه شمسى توسط پيمانكاران مجاز تشخيص صالحيت شده و 
داراى ظرفيت سازمان برنامه و بودجه اقدام نمايد از پيمانكاران واجد شرايط در رشته 
آب كه مايل به همكارى هستند در خواست ميشود جهت كسب اطالعات بيشتر و 
دريافت اسناد و پاكتهاى مناقصه همه روزه تا آخر وقت ادارى روز پنجشنبه مورخه 
ساختمان  انقالب  ميدان  در  واقع  اروميه  قراردادهاى شهردارى  امور  به   97/11/4
مراجعه   www.urmia.ir آدرس  به  شهردارى  سايت  به  يا  و  اروميه  شهردارى 

فرمايند. 3794

«آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم »

حضرت پور – شهردار اروميه 

شهردارى اروميه

 دوم
نوبت

فراخوان تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى 

حفاظت از منابع آب زيرزمينى به منزله حفظ حيات است.

وزارت نيرو 
شرکت سهامي آب منطقه اي  کرمانشاه

شركت آب منطقه اى كرمانشاه

شركت آب منطقه اى كرمانشاه در نظر دارد تجديد مناقصه عمومى عمليات اجرايى پروژه خطوط ، ابنيه و تجهيزات شبكه چپ تنگ حمام 
به شماره (200971232000034) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. لذا از شركتهاى داراى صالحيت حداقل رتبه 5 آب و 5 
تاسيسات و تجهيزات (تواماً) با انجام يك كار مشابه (كارهاى آبى) با تشخيص معاونت طرح و توسعه و مجرى طرح در صورت تمايل با توجه به مشخصات 

زير دعوت مى شود نسبت به تهيه اسناد مناقصه در سامانه تداركات الكترونيكى دولت اقدام نمايند.
1- مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس پايه سال 1397-39/485/296/828 (سى و نه ميليارد و چهارصد و هشتاد و پنج ميليون و دويست و نود و 

شش هزار و هشتصد و بيست و هشت) ريال
2- محل اجراى پروژه: استان كرمانشاه ، شهرستان قصرشيرين ، سد و شبكه تنگ حمام

3- مدت اجراى عمليات: 4 ماه
 مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/10/19 مى باشد.
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 12 مورخ 97/10/22 لغايت ساعت 12 مورخ 97/10/29

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 8 صبح مورخ 97/11/6 لغايت ساعت: 12 مورخ 97/11/9
زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 9 صبح چهارشنبه 97/11/10

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها
الف: آدرس كرمانشاه ، ميدان سپاه پاسداران (نفت) بلوار زن ، ضلع غربى پااليشگاه ، شركت آب منطقه اى كرمانشاه و تلفن 08338370135 و 

08338370163
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 021-41934      
دفتر ثبت نام: 88969737  و   85193768

تهیه كننده سريال »پايتخت«:

خبری از ساخت »پایتخت۶« نیست

جزئیات وداع با ۵ شهید تازه تفحص شده فاطمیون
پیک��ر مطهر 5 ش��هید تازه تفحص ش��ده فاطمیون در  س نــــو مشهد تشییع و خاکسپاری خواهند شد.فا
پیکر مطهر »ش��هید خداداد حسینی«، »شهید حس��ن قنبری«، »شهید 
س��یدعزیز حسینی«، »شهید سیدحسن حسینی« و »شهید علیجان علیزاده« 
که چندی پیش در دفاع از حریم اهل بیت)ع( توس��ط تروریس��ت های تکفیری 
در سوریه به شهادت رسیده بودند، طی عملیات تفحص شهدای سوریه کشف و 
احراز هویت شد. پیکر مطهر این شهدای افغانستانی از لشکر فاطمیون در آستانه 

ایام فاطمیه در مشهد تشییع شده و خاکسپاری خواهند شد.
مراس��م تشییع این شهدا در روز چهارش��نبه 26 دی ماه 97 در مشهد، 
گلش��هر، ابتدای بلوار ش��هید آوینی آغاز ش��ده و به س��مت مسجد حضرت 
زهرا)س( ، مجتمع کوثر ادامه خواهد داش��ت. همچینن مراس��م تش��ییع و 
وداع دیگری با حضور 5 شهید گمنام دوران دفاع مقدس نیز برگزار می شود. 
مراسم وداع با پیکر مطهر این 10 شهید در روز پنجشنبه 27 دی ماه 97 از 
نماز مغرب و عشا در حرم مطهر رضوی ، رواق امام)ره( برپا می شود. در روز 
جمعه 28 دی ماه 97 نیز مراسم تشییع از ساعت 9:30 با حضور عموم مردم 

در میدان شهدای مشهد برگزار می شود.

زمان برگزاری کنکور یک هفته تغییر کرد
رئیس مرکز س��نجش آموزش و پرورش گفت: سازمان  س��نجش زمان کنکور را یک هفت��ه تغییر داد و کنکور نیمکــــت

در هفته دوم تیرماه برگزار می شود.
عبدالرس��ول عمادی درباره گالیه برخ��ی دانش آموزان از فاصله کم بین 
امتحانات نهایی و کنکور اظهار کرد: رایزنی ها در ش��ورای سنجش و پذیرش 
دانشجو منجر به تغییر زیادی در زمان کنکور نشد و تنها یک هفته ای زمان 

کنکور به تأخیر افتاد.
وی ادامه داد: سازمان سنجش استدالل های خاص خود را دارد و عنوان 
می کن��د برای فراوری داده های مربوط به کنکور به یک زمانی نیاز دارد و به 

همین دلیل نمی تواند زمان کنکور را خیلی تغییر دهد.
رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش اضافه کرد: از سوی دیگر آموزش 
و پرورش نیز نمی تواند زمان امتحانات نهایی را تغییر دهد و براساس مصوبه 

مجلس باید در خردادماه برگزار شود.
وی تصری��ح کرد: بر این اس��اس کنکور که در هفت��ه اول تیرماه برگزار 
می ش��د، هفته دوم تیرماه برگزار می شود و این تاریخ برای کنکور 98 قطعی 

است امال برای سال  بعد مجدداً به بحث گذاشته می شود.

15 نفر در سانحه هواپیمای باربری جان باختند

دوباره سقوط

رونوشت گواهی حصر وراثت
شهادتنامه  باستناد  ملی 0439940486  شماره  به  غالمی  ناصر  آقای 
و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 97/4/655 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محسن غالمی 
به شماره ملی 0439694892 در تاریخ 1397/10/11 در اقامتگاه دائمی 

خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1- ناصر غالمی فرزند محسن به شماره ملی 0439940486 صادره 

از دماوند )پسر متوفی(
2- فاطمه غالمی فرزند محسن به شماره ملی 0430058111 صادره 

از دماوند )دختر متوفی(
3- اعظم محمدزالی فرزند محمدتقی به شماره ملی 0439181976 

صادره از دماوند )همسر متوفی(
والغیر

با انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی  اینک 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 
می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر 

این صورت گواهی صادر خواهد شد. 
شعبه چهارم شورای حل اختالف دماوند


