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 گزارش بازى ايران و ژاپن
به روايت برادر جاويد بيابانى

ــن را در حالى  ــران و ژاپ ــدار تيم هاى فوتبال اي دي
گزارش مى كنيم كه از همين ابتداى بازى كه ساعت پنج 
و نيم يا به عبارتى هفده و سى دقيقه و شايد دوازده شب 

ژاپنى ها كه همون فرداى ژاپنى هاست برگزار مى شه.
ــروش مربى تيم ملى  ــفانه هنوز كارلوس كي متاس
ــتگى رو  ــت و به همين دليل از ابتداى بازى خس ماس
ــاهده كرد. يك پاس  ــه توى ساق بازيكن ها مش مى ش
ــدف از ژاپنى ها و توى دروازه! گل ... گل... آفرين  بى ه
به تيم يكدست ژاپن ... بزن له كن اين كارلوس رو ...

ــدم و نمى تونم حرف  ــيد من احساساتى ش ببخش
ــت؟ اوهوى غزال  ــم. غزال تيزپاى فوتبال ما كجاس بزن
ــى؟ چرا پيش ما نيايى؟ و اين هم يك نفوذ ديگه  كجاي
از تيم ژاپن كه اينبار كريم انصارى فر دروازه ما رو نجات 
ــبت فاميلى با برادران انصارى فر  مى ده. كريم هيچ نس
ــن انصارى فر... حاال يك  نداره به خصوص با محمدحس
حركت ديگه از تيم ژاپن و بازيكن هاى ما داور رو دوره 
مى كنن و توى دروازه ... آفرين به اين تيم ژاپن كه دهن 
ــيد ... كه دهانه دروازه رو  مهن كارلوس رو ... اوه ببخش
درست مى بينه و باز هم به تيم ما گل مى زنه... آفرين به 

سوباسا... آفرين به كاكرو... احسنت به ميزوگوشى!
ــوم رو هم خورديم. من ديگه حرفى ندارم.  گل س
ــم...قرار شد  گفتند قبل بازى چيزى نگيم گفتيم چش
ــط بازى هم حرفى نزنيم كه نمى زنيم...آخر بازى  وس
ــم نميگيم... ــتور دادن كه چيزى نگيم باز ه ــم دس ه

ــروش از خدا  ــن چجورى كارلوس كي خودتون ببيني
بى خبر قيمه ها را ريخته توى ماست ها!

ــن دالل موزابيكى ديگه  ــه اي ــراض ب ــن در اعت م
ــئوالن  ــن گزارش رو ادامه نمى دم و در پايان از مس اي
ــتند  عزيز خواهش مى كنم اين مردك رو با تيپا بفرس
ــزان مى دونيد  ــما عزي ــور كه ش ــك و همينط موزابي
ــيا واقع شده و از  ــمال شرقى قاره آس موزابيك در ش
ــمال به درياچه خزر  جنوب به كوه هاى ارارات و از ش
راه داره و دين مردمش هم المذهبى و اين چيزهاست 
و ببخشيد وقت برنامه تموم شد. در برنامه بعدى حتما 

يه بهونه پيدا مى كنم به اين المذهب فحش بدم.
باى باى بيوتيفول ايرانيان

ننجون

 استفاده از سگ به عنوان نگهبان 
در پاساژها ممنوع است

ــگيرى ناجا گفت:  رئيس مركز انتظام پليس پيش
ــركت خدماتى از سگ به عنوان نگهبان در  چنانچه ش
ــتفاده كند، فاقد وجاهت است و پليس در  پاساژها اس

صورت اطالع، برخورد الزم را خواهد داشت.
ــخ به اين سؤال كه  ــردار سيروس فتحى در پاس س
استفاده از سگ به عنوان نگهبان شب در پاساژها مجاز 
ــر نظر نيروى  ــت: در مراكزى كه زي ــت يا خير؟ گف اس
انتظامى فعال هستند چنين موردى وجود ندارد؛ چنانچه 
شركت خدماتى اين كار را انجام دهد، وجاهت خود را از 

دست مى دهد و پليس برخورد الزم را صورت مى دهد.

پليس
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ــيون  كميس دبير  شـهــر ر ــران و حمل و د عم
نقل شوراى شهر تهران گفت: با توجه 
ــهردارى  ــع درآمد ش ــش مناب به كاه
ــده اعتبارات حوزه  ــال آين تهران در س

حمل و نقل متمركز در مترو شود.
ــاره به  ــا اش ــى ب ــى كرون محمدعل
پيش بينى كاهش منابع درآمدى شهردارى 
ــال 98 و لزوم برنامه ريزى  تهران براى س
ــراى توزيع بهينه بودجه در اولويت هاى  ب
ــاله سوم شهر تهران،  اصلى برنامه پنج س
گفت: انتظار مى رود كه سياست تجميع 
ــرو به عنوان  ــدود براى مت اعتبارات مح
زيرساخت انبوه بر حمل ونقل عمومى در 
ــال اول برنامه به جاى پراكنده كردن  س
ــاى ثانويه اى مثل  ــارات در اولويت ه اعتب
ــنهادى  خطوط دوچرخه در اليحه پيش

بودجه شهردارى تهران لحاظ شود.
ــا بيان اين كه در حال حاضر  وى ب
حدود42 درصد از جمعيت شهر تهران 
ــش خطوط متروى موجود  تحت پوش
ــهم  ــرار دارند گفت: س ــهر تهران ق ش

ــهر  اين بخش قابل توجه از جمعيت ش
تهران از بودجه عمومى شهر تهران در 
ــال 97 در بخش بهبود حمل ونقل  س
ريلى كمتر از 10 درصد بوده است كه 
ــل توجهى از اين  ــفانه بخش قاب متاس

بودجه نيز محقق نشده است.
وى ادامه داد: بنابراين اولويت اول 
كميسيون عمران و حمل ونقل شوراى 
ــهر تهران در شرايط انقباضى بودجه  ش
ــردن اعتبارات  ــال 98 بر متمركز ك س
ــش حمل ونقل ريلى به خصوص  در بخ
ــردارى از خطوط 6 و 7 به عنوان  بهره ب
ــاخت موثر در كاهش  ــن زيرس مهم تري
ــهر تهران  ــى و بهبود ترافيك ش آلودگ
ــى روزانه عموم  ــر در روند زندگ و موث
ــت و ايجاد  ــهروندان شهر تهران اس ش
ــل بودجه  ــد ذي ــف جدي ــه ردي هرگون
ــا براى ايجاد خطوط  مناطق و معاونته
ــر جديد در  ــداث معب ــه يا اح دوچرخ
ــاله  ــه پنج س ــراى برنام ــال اول اج س
خالف مصلحت عمومى در اين شرايط 

بودجه ريزى تلقى مى شود.  مهر

ــينمايى  ــم س فيل ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ــه ؟ ترم و  ــغ  تي
ــرث پوراحمد  ــاخته كيوم ــن س آخري
است؛ كارگردانى كه به واسطه سريال 
ــم او به  ــى قصه هاى مجيد اس تلويزيون
نوعى حس نوستالژيك را به مخاطبان 
ــل مى كند و اين  ــينماى ايران منتق س
ــت كه او با چند اثر اخير  در حالى اس
ــه عموم  ــص تيغ و ترم ــود و باالخ خ
مخاطبان را نا اميد كرده و حتى بعضا 
ــاند كه كيفيت  ــه اين ذهنيت مى رس ب
ــب كارگردانى آثار سال هاى دور  مناس
ــى از يك اتفاق!  اين كارگردان نيز ناش
ــينما و...؛  بوده و نه بلديت او در فهم س
كارگردانى كه در فيلم سينمايى تيغ و 
ــن  ترمه همچنان در دكوپاژ و ميزانس
مشكل دارد و به وضوح نشان مى دهد 
حتى قواعد مرسوم و بديهى يك فيلم 
سينمايى را نمى داند و ... اين بار سعى 
ــتن بر روى  ــت گذاش ــته تا با دس داش
ــينماى ايران بتواند  خطوط مميزى س
ــرار دهد و  ــز توجه ق ــود را در مرك خ
ضعف هاى فروان كارگردانى و فيلمنامه 
ــاند و...، اما حتى طرح  اثر خود را بپوش
مضامينى چون خيانت زن شوهردار يا 
ــادر بى تفاوت  ــيم اغراق گونه از م ترس
ــبت به فرزند هم نتوانست داستان  نس
ــد و  ــكل ده ــر و ش ــدى او را س نيم بن
اينگونه است كه فيلم سينمايى تيغ و 
ــر در كارنامه  ــتى ديگ ــه به شكس ترم

كارى اين كارگردان مبدل گرديد.
ــت كه حواشى قبل  بايد توجه داش
ــينمايى تيغ و ترمه به  ــاخت فيلم س س
ــر در موعد  ــتر از ماهيت اث مراتب بيش
ــتر  ــاخت آن و به طور كلى بيش بعد س
ــاز  ــى مجموعه آثار اين فيلمس از حواش
ــيارى كه در ابتدا  مى باشد؛ حواشى بس
موضوع گرفتن پروانه ساخت اين فيلم و 
بعد هم موضوع كنار گذاشتن نويسندگان 
ــراژ آن به نوعى مورد  جوان فيلم از تيت
توجه قرار گرفت و اين در حالى است كه 
بنابر ادعاهاى صورت گرفته، فيلمنامه اثر 
چند بار در شوراى پروانه ساخت رد شد 
تا نهايت اين فيلمى پروانه گرفت كه در 
موعد روز پنجشنبه در فضاى اقامت گاه 
ــنواره سى و هفتم  اهالى رسانه در جش
به نمايش درآمد! فيلمى كه اساسا شايد 
ــينمايى بر روى  نتوان عنوان يك اثر س
آن گذاشت و هم در كارگردانى و هم در 
تدوين و فيلمنامه دچار اشكاالت جدى 
ــته تا ملزومات يك  بود و اساسا نتوانس
ــينمايى را رعايت نمايد و تا به  فيلم س

ــت كه حتى نمى توان  آن حد فاجعه اس
از آن به عنوان يك تله فيلم قابل قبول 

نام برد.

قدمى رو به جلو براى كارگردان 
پس از 12 سال وقفه

مونا زندحقيقى كارگردانى كه بعد 
ــينمايى بنفشه  ــال با فيلم س از 12 س
ــنواره فجر آمده است؛  آفريقايى به جش
ــى آن زنگبارى بود و  ــرى كه نام اصل اث
ــنواره  ــش از اين در بخش بازار جش پي
ــران بين المللى  ــى فجر و چند اك جهان
حضور داشته است؛ فيلمى كه با ساخته 
قبلى اين كارگردان يعنى فيلم سينمايى 
عصرجمعه تفاوت هاى زيادى دارد و اين 
در حالى است كه يكى از سرمايه گذاران 
ــيدمحمود رضوى  ــم يعنى س ــن فيل اي
است؛ تهيه كننده نام آشنايى كه معموال 
ــازد  ــاى دولتى فيلم مى س ــا بودجه ه ب
ــا چه هدف و  ــت ب و اكنون معلوم نيس

ديدى در اين فيلم سرمايه گذارى كرده 
و بنابر ادعاى خود در اين فيلم از جيب 

شخصى هزينه كرده است.
فيلم سينمايى بنفشه آفريقايى اگر 
چه تصاوير زيبايى دارد؛ اما از ريتمى كند 
بهره مى گيرد و اساسا مخاطب عام را با 
خود همراه نمى سازد و تمامى نشانه هاى 
آن حاكى از آن است كه بخش وسيعى 
ــط اين فيلم  ــاى بيننده توس از گروه ه
جذب نخواهند شد و حتى مخاطبى كه 
با اثر ارتباط برقرار كند با توجه به ريتم 
ــتگى  ــد فيلم در لحظاتى دچار خس كن
ــكالت  ــن همه از مش ــه اي ــده و البت ش
اساسى و قديمى اينگونه آثار در صنعت 
سينماى ايران است كه هم از فيلمنامه و 
هم از تدوين حاصل مى شود كه البته در 
مورد اين فيلم بيشتر به فيلمنامه اثر بر 
مى گردد و اين در حالى است كه حميد 
بابابيگى در مقام نويسنده اثر مى توانست 
در خيلى از صحنه ها آب و تاب بيشترى 
به قصه دهد و كشمكش هاى قوى ترى 
ميان شخصيت ها برقرار كند و اين همه 
ــخصيت هاى اثر  ــت كه ش در حالى اس
بازى هاى نسبتا قابل قبولى را به نمايش 
مى گذارند؛ به خصوص رضا بابك كه در 
ــالمند كه با بازى متفاوت  نقش فرد س
خود مى تواند از شانس هاى جدى جلب 
ــد.  نظر داوران در بخش مكمل مرد باش

 سينماپرس

امام على عليه السالم:
با علما معاشرت كن تا علمت زياد، ادبت نيكو و جانت پاك شود.

غررالحكم و درر الكلم، ص430

و  تيغ  سينمايى  فيلم 
ترمه روايت داستان زندگى 
است؛  ترمه  نام  به  دخترى 
دخترى نقاش كه در كودكى 
پدر خود را بر اثر خودكشى 
از دست مى دهد و مادر وى 
نيز به كانادا مهاجرت مى كند 
و مجبور مى شود تا با دوست 
خطاب  عمو  را  او  كه  پدرش 
است  دائم الخمر  و  مى كند 
نيز  گاهى  و  نموده  زندگى 
كه  پسرش  دوست  امير  با 
زمانى استادش بوده به زير 
يك سقف برود و در صورت 
عدم حضور اين دو است كه 
عمو  منشى  گالره  سراغ  به 
مى رود و با او هم خانه شده 
مرگ  ماجراى  كشف  درپى  و 
پدر بر مى آيد و در طى روايت 
كمك  با  نيم بندى  داستانى 
گالره و با مراجعه به پزشك 
قانونى متوجه خودكشى پدر 
به  فردى  سراغ  به  و  شده 
اين  در  و  مى رود  جهان  نام 
ميان با صحنه اعتراف جهان 
ازاى  در  مادر  با  رابطه  به 
دادن خانه به وى و همچنين 
رابطه  حاصل  كه  خيانتى 
و  سابق  در  آنها  بى قيدوبند 
و...  مى شود  پدر  خودكشى 
اوج  در  نويسنده  البته  كه 
انتقام ترمه تنها به شكستن 
شيشه هاى الكل جهان اكتفا 

مى نمايد و... .

نمای نزدیک

معاون عمران و توسعه 
روستايى  و  شهرى  امور 
وزير كشور گفت: متاسفانه 
آلودگى  و  ترافيك  مشكل 
هواى بسيارى از كالنشهرها 

حل نشده است.
جمالى نژاد  مهدى 
از  يكى  شهردارى ها  گفت: 
كه  هستند  دستگاه هايى 
مى توانند در كم شدن آلودگى 
اقدامات  و  باشند،  موثر  هوا 

مختلفى را انجام دهند.
نقش  افزود:  وى 
ارتقاى  در  شهردارى ها 
حمل ونقل ها و تشويق مردم 
به استفاده از حمل ونقل پاك 
استفاده  كمتر  و  عمومى  و 
نقليه  وسايل  از  كردن 
بوده  پررنگ  بسيار  شخصى 
شهردارى ها  همچنين  است؛ 
فضاى  ارتقاى  و  توسعه  در 
توسعه  به  تشويق  و  سبز 
جمله  از  فضا  اين  حجمى 
مقاوم  گياهان  و  درختان 
بسيار  خشكى،  برابر  در 
بر  ما  تالش  بوده اند.  موثر 
به  را  شهر ها  كه  است  اين 
سمت شهر هاى انسان محور و 
دوستدار محيط زيست ببريم. 
خوشبختانه اين نگاه در اكثر 

شهر ها به وجود آمده است.

نمای نزدیک

سينمايى  فيلم  داستان 
از  بنفشه آفريقايى در يكى 
مى گذرد  شمالى  شهرهاى 
روايتى  با  دارد  سعى  اثر  و 
مشكالت  به  مينيمال 
كه  بپردازد  سالمندانى 
خانه  به  پيرى  آستانه  در 
مى شوند  حواله  سالمندان 
را  ايشان  زندگى  سبك  و 
خود  پيرامونى  جامعه  در 
اين  در  و  بكشد  تصوير  به 
مثلثى  عشق  يك  از  مسير 
بهره مى گيرد و اينگونه است 
بازى  با  ُگلى  شخصيت  كه 
تصميم  معتمدآريا  فاطمه 
سابق  شوهر  تا  مى گيرد 
فرزندان  توسط  كه  را  خود 
به خانه سالمندان فرستاده 
خود  خانه  به  را  است  شده 
كه در آن با همسر جديدش 
زندگى مى كند بياورد و از او 

مراقبت كند.

ــم دختران انقالب روز نمای نزدیک اجتماع عظي رسانه پنجشنبه در ميدان امام حسين(ع) گزارش 
با حضور پرشور دختران و پسران انقالب برگزار شد.

ــن اجتماع عظيم كه با جمعيتى بين 18 تا 20  در اي
ــران انقالب و با سخنرانى استاد  هزار نفر از دختران و پس
پناهيان و مداحى حاج امير عباسى برگزار شد، خواهر زاده 
ــتادگى  ــا قرائت بيانيه بر ايس ــيح علينژاد بار ديگر ب مس

خانواده اش پاى آرمان ها و ارزش هاى انقالب تاكيد كرد.
حجت االسالم پناهيان در اين مراسم گفت: صرفنظر 
از صدمات بى حجابى و امثال آن كه در ابعاد اجتماعى و 
سياسى آن مطرح شده است، در مناسبت هايى ما مرگ 
بر آمريكا مى گوييم و دشمن ستيزى مى كنيم، اما بطور 
ــى درخصوص تبليغ  ــى در فرهنگ ما هنوز خالء هاي كل

زيبايى هاى حجاب حتى در مساجد ديده مى شود.
ــتاد دانشگاه با اشاره به نظرسنجى هاى صورت  اين اس
گرفته از جوانان درباره حجاب خاطرنشان كرد: بيش از 70 
درصد جوانان در يك نظرسنجى گفتند نمى توانيم حجاب 
ــته باشيم. وى با اشاره به اظهارات يكى از نمايندگان  نداش
ــى  ــفانه از يك نماينده مجلس ــار كرد: متاس مجلس اظه
ــنيده ام كه گفته است ما با 40 سال بدرفتارى با جهان  ش
موجب اين مشكالت شده ايم. كسانى كه در حد نمايندگان 
ــخص  ــن حرفى را مطرح مى كنند ديگر مش مجلس چني

است كه جامعه ممكن است چگونه بعد ها فكر كنند.
ــالم پناهيان تصريح كرد: ما باالترين ذخاير  حجت االس
ــت با اينهمه ثروت  ــرژى را در جهان داريم خب معلوم اس ان
ــا ادعا هاى آن نماينده  ــمن داريم، اين ها چه ارتباطى ب دش
مجلس دارد؟ دشمنان همان دشمنان آزادى و رفاه ما هستند، 
دشمنان حجاب و عفاف سرزمينمان هستند، به همين علت 
حجاب امروز فراتر از ابعاد معنوى و دينى و انسانى و خانوادگى 

به عنوان سنگرى محكم مامن امنيت جامعه است.
ــرورت دارد كه در  ــئله ض ــن مس ــه داد: اي وى ادام
ــت اصرار دارد كه  ــود كه چرا صهونيس مدارس مطرح ش
ــانه رود و از بين  ــكلى در ايران نش ــه هر ش ــاب را ب حج

برود. حجاب امروز ما واقعا يك اعجاز الهى است، زيرا ما 
ــى از زيبايى هاى آن را نديده ايم،  ــور كه بايد تبليغ آن ط
ــاب راى جمع مى كنند،  ــخره كردن حج بعضى ها با مس
ــد تا بطن  ــت كردن ــورى از حجاب درس ــى كاريكات زمان
ــوال ببرند، هيچ اقدامى عليه  حجاب را در جامعه زير س
حجاب به اندازه اقدامات برخى از سياست مدارانمان در 

اين باب نيست.
ــتاد حوزه و دانشگاه تصريح كرد: ما در حال  اين اس
ــتيم و در آن تنهاييم،  ــمنانمان هس ــرم با دش ــارزه ن مب
ــروز و اعجاز امروز ايران از حجاب و چادر هاى  حجاب ام
ــم و از داخل كوچه هاى مدينه و خانه  دختران بنى هاش

فاطمه (س) به اينجا رسيده است.
حجت االسالم پناهيان در پايان با اشاره ايام فاطميه 
ــر  ــدا اين نهاد معنويت را به س ــان كرد: خداون خاطرنش

منزل توفيق با حجاب فاطمى برسان.

تقدير از خانواده شهدا
اگرچه قرار بود اين مراسم با حضور مرضيه هاشمى 
ــدان آمريكايى ها آزاد  ــانه اى كه به تازگى از زن فعال رس
شده، همراه باشد اما تنها خانواده او در اين مراسم حضور 
يافتند و مجرى اعالم كرد كه اين فعال رسانه اى به علت 
ــختى هايى كه در آمريكا متحمل شده است، نتوانسته  س

در اين مراسم حضور يابد.
ــم از آمنه ابراهيم پور افسر جنگ  در پايان اين مراس
ــه معروف و  ــوزه امر ب ــرد فعال ح ــه آذرى ف ــرم، فاطم ن
ــهدايى همچون مادر و خواهر شهيد حججى،  خانواده ش
ــهيد  ــر و دختر ش ــهيد حداديان، همس مادر و خواهر ش
صيادشيرازى، همسر و خواهر شهيد طهرانى مقدم، خواهر 
ــهيد هادى و مادر محمد طا ها  ــهيد پالرك، خواهر ش ش
ــتى اهواز تقدير به عمل  ــهيد پنج ساله حادثه تروريس ش
ــيح  ــن اجتماع به تقدير از خواهرزاده مس ــد و البته اي آم
ــم با  ــركت كنندگان اين مراس ــژاد نيز پرداخت و ش علين

سردادن نواى اهللا اكبر از او حمايت كردند.

اجتماع عظيم دختران انقالب در ميدان امام حسين(ع)
ايستادگى پاى آرمان ها و ارزش هاى انقالب 

 دوم
نوبت فراخوان به منظور برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى

آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى پروژه ساماندهى و 
بهسازى رودخانه ها و انهار شهرستان انزلى

وزارت نيرو
شركت مديريت منابع آب ايران 

 شركت سهامى آب منطقه اى گيالن

شرکت سهامي آب منطقه اي گيالن

شركت سهامى آب منطقه اى گيالن در نظر  دارد  فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى پروژه ساماندهى و بهسازى رودخانه ها و انهار شهرستان انزلى را از طريق سامانه 
 تداركات الكترونيكى  دولت  به شماره  فراخوان 200971076000028  برگزار نمايد . كليه مراحل برگزارى فراخوان مناقصه از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت
 (ستاديران) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران  در صورت  عدم عضويت قبلى در  سامانه ، مراحل ثبت نام در سامانه و دريافت گواهى  
امضاى الكترونيكى را جهت شركت  در مناقصه محقق سازند. به پيشنهادهاى  واصله  خارج از سامانه تداركات الكترونيكى دولت  و همچنين به پيشنهادهايى كه بعد از مهلت 

مقرر واصل شوند ترتيب اثر داده  نخواهد شد.
1- نام و نشانى  دستگاه  مناقصه گزار : شركت  سهامى آب  منطقه اى  گيالن- رشت  بلوار امام  خمينى ، تلفن 9- 33669021- 013

2- نام و نشانى  دستگاه نظارت : مهندسين مشاور سيال سازه كادوس.  
3- موضوع  مناقصه : ساماندهى و بهسازى رودخانه ها و انهار شهرستان انزلى 

4- مبلغ برآورد اوليه پروژه : 4,248,494,348 ريال ( چهار ميليارد و دويست و چهل و هشت ميليون و چهارصد و نود و چهار هزار و سيصد و چهل و هشت ريال ) بر اساس 
فهرست بهاء آبيارى و زهكشى سال 1397 . 

5- مدت انجام كار : 2 ماه 
6- مبلغ خريد اسناد : 500,000 ريال (پانصد هزار ريال )

7- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 213,000,000 ريال (دويست و سيزده ميليون ريال ) بصورت ضمانتنامه بانكى 
8- جهت اعمال بخشنامه شماره 94/158764 مورخ 1394/07/13 اهميت مناقصه متوسط در نظر گرفته ميشود.

9- حداقل شرايط پيمانكاران و شركتها : 
9-1- داشتن حداقل رتبه 5 در رشته آب از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و همچنين ظرفيت كارى آزاد. 

9-2- داشتن تجربه و سوابق انجام خدمات مشابه – حداقل يك كار مشابه در پنج سال اخير و ارائه رضايت نامه حسن انجام كار براى همان كار الزامى است.
9-3- ارائه گزارش مالى حسابرسى شده 3 سال اخير شركت 

10- تاريخ ، مهلت، محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان واجد شرايط ذكر شده مى توانند پس از پرداخت مبلغ 500000 ريال به شماره حساب معرفى شده در سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت به آدرس http://setadiran.ir و با داشتن رسيد پرداخت مبلغ خريد اسناد از روز شنبه مورخ 97/11/13 تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 

97/11/17 ، اسناد مناقصه را از سامانه فوق الذكر دريافت نمايند.
11- شايان ذكر است كه پرداخت ها به صورت اوراق مشاركت ، اسناد خزانه و ... مى باشد.

12- حداقل نصاب مشاركت كنندگان در مناقصه مزبور، يك نفر مى باشد.
13- تاريخ، مهلت، محل تحويل و تاريخ بازگشايى اسناد مناقصه: مناقصه گران مى بايست اسناد مناقصه را تكميل و ضمن بارگذارى كليه اسناد در سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت در مهلت مقرر نسبت به ارسال پاكت الك و مهر شده الف (اصل ضمانتنامه بانكى) تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/11/27 به دبيرخانه حراست شركت 

سهامى آب منطقه اى گيالن واقع در رشت- بلوار امام خمينى – شركت سهامى آب منطقه اى گيالن تحويل و رسيد دريافت دارند.
ضمنا پيشنهادهاى واصله ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 97/11/28 بازگشايى ميگردد. 

14- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : تلفن مركز راهبردى و پشتيبانى 41934-021 مى باشد. 
15- مدت اعتبار پيشنهادات : شش ماه از تاريخ تحويل پاكات ميباشد.

16- هزينه چاپ آگهى روزنامه بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
همچنين اطالعات مناقصه فوق الذكر از طريق سايت پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات و سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس هاى http://iets.mporg.ir و 

http://setadiran.ir قابل دسترسى ميباشد. 

برگزاركننده مزايده

مورد مزايده

 مقدار

ميزان كاال

محل بازديد و تحويل كاال

نرخ پايه كارشناسى

محل دريافت اسناد مزايده

مهلت دريافت اسناد

تلفن هاى تماس

شركت نفت فالت قاره ايران

فروش بشكه فلزى و بشكه پالستيكى

7200 عدد بشكه فلزى

1610 عدد بشكه پالستيكى

بندر لنگه

2/955/600/000 ريال

1ـ تهران خيابان وليعصر(عج)، باالتر از مسجد بالل، نرسيده به تقاطع شهيد مدرس، 

كوچه خاكزاد، پالك12، واحد فروش، طبقه6، اتاق6/14

ـ بندر لنگه جاده فرودگاه جنب پمپ بنزين نمايندگى شركت نفت فالت قاره ايران 2

از اولين روز آگهى تا 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهى

23942617ـ021 - 23942653ـ021

آگهى مزايده عمومى
شماره 97/01 منطقه بندر لنگه

شماره مجوز: 1397,5661

روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

 دومشركت ملى نفت ايران
نوبت

شكستى ديگر براى آقاى كارگردان

وقتى بلد نيسيتم خودمان را بازنشسته كنيم!
يادآورى به مديران شهرى

 اولويت اصلى مترو است
نه ايجاد خطوط دوچرخه

باالخره "خط تماس" شبکه یک آمدنی شد
ــب در جدول  ــه "خط تماس" از امش مجموع جـادو پخش برنامه هاى شبكه يك سيما قرار مى گيرد.جعبـه 
ــب ساعت  ــب هر ش در مجموعه «خط تماس» كه از امش
ــيما روانه آنتن مى شود؛ وقايع تاريخى  ــبكه يك س 22:15 از ش
انقالب از بهمن 57 تا فرودين 58 طى 10 قسمت روايت مى شود 
كه بخش ابتدايى سريال نفوذ است. يكى از مهم ترين اتفاقات اين 
ــجويان مسلمان در  ــاله پيروزى دانش برهه از تاريخ انقالب، مس
ختم قائله گروهك تروريستى خلق تركمن در گنبدكاووس است 

كه توسط عناصر ضدانقالب و تجزيه طلب طراحى شده بود.
ــن على اكبرى و  ــه «نفوذ» به تهيه كنندگى محس مجموع
ــندگى جواد شمقدرى  در بهمن 96 كليد  كارگردانى و نويس
خورد. اين مجموعه تلويزيونى اتفاقات 10 ماهه تاريخ انقالب 

از بهمن 57 تا آبان58 را در 40 قسمت نشان مى دهد.
امين اسكندريان، كيميا اكرمى، احمد نجفى، حميد گودرزى، 
رحيم نوروزى، عليرام نورايى، صالح ميرزا آقايى، شهره لرستانى، 
زهرا سعيدى، جليل فرجاد، ماشاله شاه مرادى، كاوه سماك باشى، 
سيداميرحسام شجاعى، شيوا بلوچى، نجوا صاحب الزمانى، فاطمه 

بيگى، محمدجواد جعفرپور و... به ايفاى نقش مى پردازند.

فجر جشنواره


