
نوشابه یک محصول سیاسی - اقتصادی است
وزی�ر بهداش�ت: چی�زی به ن�ام کمب�ود دارو 

نداریم.
ب�ا توجه به ای�ن اظهارنظ�ر نتیج�ه می گیریم 
صف های طوالن�ی در برابر داروخانه های هالل احمر 
و همچنین خیابان ناصرخسرو به دلیل کمبود کدام 

یک از گزینه های زیر است؟
الف( کشک 

ب( پشم
ج( تخم انچوچک

د( دالر زیمباوه
وکی�ل باب�ک زنجان�ی: م�وکل م�ن در صورت 

پرداخت بدهی ها بخشوده می شود.
با توجه به این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
الف( هر اختالسی با پول قابل حل و فصل است.
ب( پول داشته باش سر سبیل شاه بنشین و نقاره بزن.

ج( هر که پولش بیش حکمش سبک تر
د( همه چی آرومه ما چقدر خوشحالیم

معاون بهداش�ت علوم پزش�کی ایران: نظارت  
کاملی بر مراکز اصلی تولید و توزیع گوش�ت و مرغ 
داری�م اما گزارش�ی مبنی بر خواباندن گوش�ت در 

نوشابه دریافت نکرده ایم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( نوش��ابه در تمامی مسائل مهم مملکت نقش 
تعیین کننده دارد.

ب( نوشابه یک محصول استراتژیک است.
ج( شیشه نوشابه سیاسی است ولی خودش جنبه 

اقتصادی دارد.
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

ننجون

اینجا ایران است مهد شیران
حبیب احمدزاده

نویسنده و فعال فرهنگی

گریه می جوشد شب و روز از دلم
تا مپنداری زیادت غافلم
یادم هس��ت روزی که ش��هید طاهری در مقابله با 
داعش در س��وریه شهید شد، دوس��ت هنرمندی برایم 
نوش��ت که ما چه کار به س��وریه داریم ما باید به فکر 
مرزهای کش��ورمان باش��یم. او هرگز معنی )پیشگیری 
بهتر از درمان اس��ت( را تحت تأثیر تبلیغات دش��منان 

نمی فهمید.
امروز ه��م حتماً برای ش��هادت مرزبانان غیورمان 
بهانه دیگری برای خود می تراشد، مثاًل چرا باید مرزبان 
از اصفه��ان بفرس��تند؟ با این عقب نش��ینی های ذهنی 

کم کم از ترس چهار تا فالوور خارج نشین یا جعلی، دفاع 
و نگاهبانی از مرز را نیز گناهی بزرگ خواهیم شمرد.

عزیزان! برای من و بس��یاری دیگر اینجا ایران است 
مهد ش��یران. کش��ور مالصالح قاری و بیست و سه نفر، 
دریاقلی بزرگوار، ش��هید طاه��ری، بچه های اول جنگ 
خرمشهر، رئیسعلی ها و... . اگر گله مندی هم داریم هرگز 
حقانی��ت گله مندی مان به پای امث��ال مالصالح نخواهد 
رس��ید، اویی که در تمام شدائد روزگار جز خدا در تمام 
مس��یر رنج ها چیزی ندید. اگ��ر از دولتمردان ناراحتیم، 
رئیسعلی هم می توانست به بهانه سستی دولت قاجار از 

دفاع از مرزهای جنوب کشور سرپیچی کند... .
کسی که ادعای کشور دوستی دارد، به مثابه اینان، 
هرگز نخواهد گذاش��ت تا بن س��لمان آدمخوار با ارتش 
تروریس��ت هایش از مریم خان��م رجوی و جیش الحمار 
برای آینده زندگی بچه هایمان تصمیم بگیرد. ما تا پای 
جان بر عهدمان با کش��ور، س��نت ها و ملتمان هستیم، 

بقیه نیز خود دانند و وجدانشان.
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معضل آلودگی هوا  یتخ����ت مش��کل دی��روز و پا
ام��روز تهرانی ها نیس��ت؛ سال هاس��ت 
پایتخت نش��ین  ها با این مشکل دست و 
پنجه نرم می کنند و نسخه هایی که طی 
س��الیان گذش��ته برای حل این چالش 
جدی پیچیده اند، نتوانسته سایه آلودگی 
هوا را از سر این شهر و شهروندانش کم 
کند اما می��ان ده ها راهکار برای کاهش 
آلودگی هوا، از ایجاد طرح های ترافیک 
و زوج و فرد گرفته تا بارورسازی ابرها و 
تغییر کیفیت س��وخت تنها یک گزینه 
وج��ود دارد ک��ه همه صاحبنظ��ران و 
مس��ئوالن امر بر آن اتف��اق نظر دارند و 
آن "گس��ترش و ارتق��ای حمل ونق��ل 

عمومی" است.
حمل ونق��ل عموم��ی در تهران از 
جمله مترو و اتوبوس که در بسیاری از 
شهرهای دنیا شامل موارد دیگری مانند 
تراموا و مونوریل نیز می شود، طی یک 
دهه گذش��ته رشد قابل توجهی داشته 
اما هنوز به نقطه مطلوب دست نیافته 
اس��ت؛ به گفته برخی از کارشناس��ان، 
باید به  مطلوبیت حمل ونق��ل عمومی 
گونه ای باش��د که مردم در بررسی نفع 
خود به این نتیجه برس��ند که استفاده 
از حمل ونق��ل عمومی ب��ه صرفه تر از 
اس��تفاده از خودروهای شخصی است 
و حداکثر بع��د از 350 متر پیاده روی 
بتوانن��د به یکی از وس��ایل حمل ونقل 

عمومی دست یابند.
بدون شک برای دستیابی به چنین 
سطح و استانداردی در حوزه حمل ونقل 
عمومی عالوه بر عزم و اراده مسئوالن 
مربوط��ه به یک نی��روی محرك به نام 
بودج��ه و تخصیص اعتبارات مناس��ب 
هم نیاز است؛ تا زمانی که بودجه الزم 
برای گس��ترش و بهبود وضعیت مترو 
و اتوبوس تخصیص نیابد هزاران نقشه 

راه هم به سرانجام نخواهد رسید.
طی 12 س��الی که قالیباف سکان 
اداره ش��هر را در دست داشت علی رغم 
بی مهری های دولت در پرداخت س��هم 
خ��ود به این حوزه میزان خطوط مترو 
از 72 به 300 کیلیومتر افزایش یافت 
و به طور میانگین هر ماه 7 واگن و یک 
کیلومتر به سیس��تم مترو افزوده ش��د 
همچنین در این مدت 1200 دستگاه 

اتوبوس دو کابین نیز وارد تهران شد.
فعالی��ت  نخس��ت  س��ال های  در 
قالیب��اف در ش��هرداری و احمدی نژاد 
در جای��گاه رئیس جمه��وری این باور 
وجود داش��ت که به دلیل اختالف نظر 
و س��لیقه  بین آنها، دول��ت به وظایف 
خ��ود در ح��وزه حمل ونق��ل عمومی 
عمل نمی کند؛ با روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید، باورها عوض شد؛ افزایش 
تعداد اعضای اصالح طلب شورای شهر 
نیز روزن��ه  امیدی بود برای اینکه افراد 
همس��و با دولت بتوانن��د برای دریافت 
مطالبات حوزه حمل ونقل کاری کنند.

قالیباف هم از س��ال 92 و ابتدای 
کار دول��ت تدبی��ر و امی��د از در صلح 
درآمده بود و در س��ال های نخس��ت با 

احترام و عطوفت از دولت می خواس��ت 
حوزه حمل ونقل عمومی را مورد عنایت 
قرار دهد اما روحانی هم روی خوشی به 
مردم و حمل ونقل عمومی نشان نداد و 
رفته رفته این انتظار به یک خیال تبدیل 
شد چراکه دولت بر خالف حرف هایش 
در عم��ل کمکی به این ح��وزه نکرد و 
درصدد پرداخت بدهی های کالن خود 

شهرداری برنیامد.
در ادامه این روند، دور پنجم شورای 
ش��هر تهران آغاز به کار ک��رد و افرادی 
کامال همس��و با دولت بر کرس��ی های 
شورای ش��هر تکیه زدند؛ این وضعیت 
امید تازه ای ایجاد کرد که شاید این بار 
یکدس��ت شدن کامل دولت و مدیریت 
ش��هری بتواند راهگشا باشد اما باز هم 

آب از آب تکان نخورد!!
اما در حال حاضر و در ش��رایطی 
که شاهد روند کند ساخت و ساز خط 
6 و 7 مت��رو ته��ران هس��تیم و بیش 
از 2 ه��زار اتوبوس فرس��وده در ش��هر 
تهران وجود دارد، مع��اون حمل ونقل 
و ترافیک ش��هردار تهران مدعیس��ت 
"کاری کرده اند کارستان و 20 میلیارد 
توم��ان برای مت��رو و اتوبوس از دولت 

دریافت کرده اند!"
"طی چند  پورسیدآقایی می گوید: 
س��ال گذشته یعنی از س��ال 90 تا 95 
دولت باید ح��دود 850 میلیارد تومان 
یاران��ه به حمل ونق��ل عمومی پرداخت 
می کرداما این امر محقق نشده بود؛ برای 
این حوزه تأییدیه حسابرس��ی و وزارت 
دارایی را اخ��ذ کردیم و دولت پذیرفت 
که چقدر بدهکار اس��ت؛ از این محل از 
طری��ق تهاتر در ح��ال تصویه بدهی به 

بانک ها در حوزه مترو هستیم."
نه تنها معاون ش��هردار بلکه برخی 
دیگ��ر از اعضای ش��ورای ش��هر نیز بر 
ای��ن باور هس��تند که اقدام��ات خوبی 
ص��ورت گرفته اس��ت؛ ای��ن در حالی 
است که طبق اظهارات علیخانی رئیس 
کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای 
شهر تهران به دلیل اینکه بعضی از ارقام 
مورد ادعای شهرداری در بودجه ساالنه 
سال های قبل دولت بوده، دولت معتقد 
اس��ت آن رقم ها سوخت ش��ده و نباید 
آن ها را بپردازد اما اگر این رقم ها نادیده 
گرفته ش��ود، باز هم می��زان کل بدهی 
دولت ب��ه ش��هرداری در همه بخش ها 

حداقل 10 هزار میلیارد تومان است.
با توج��ه به اینکه هزینه س��اخت 
هر کیلومت��ر مترو حدود 250 میلیارد 
تومان اس��ت و هر ایستگاه مترو حدود 
5 کیلومت��ر، با 10 هزار میلیارد تومان 
می توان 40 کیلومتر مترو س��اخت که 
شامل 8 ایستگاه خواهد بود و تأثیر آن 

را نمی توان نادیده گرفت.
با وجود بی  مهری های دولت به این 
حوزه، برخی دیگر از اعضای ش��ورای 
ش��هر نیمه پُر لیوان را می بینند؛ بهاره 
آروین در این ب��اره می گوید: اقدامات 
انجام شده با توجه به شرایط اقتصادی 
موجود از سرعت خوبی برخوردار است 
ام��ا دولت به دلی��ل تحریم، ش��رایط 

اقتص��ادی کنون��ی و دیگر م��وارد در 
ش��رایطی قرار دارد که نمی تواند همه 
مطالبات انباشته بخش های مختلف از 
جمله شهرداری ها را به صورت نقد و به 

طور کامل بپردازد.
اگرچ��ه این اقدام از نگاه این عضو 
ش��ورای ش��هر ته��ران، کاری نوآورانه 
است و ممکن است بارقه امیدی در دل 
پایتخت نش��ین ها ایجاد کند اما مشکل 
سیس��تم ناق��ص حمل ونق��ل عمومی 

کالنشهر تهران را حل نمی کند.
واقعیت این است که همه برای آینده 
تهران و تهرانی هایی که در این هوا نفس 
می کشند، نگران هستند اما اقداماتی که 
برای گس��ترش و بهبود وضعیت مترو و 
اتوبوسرانی که کلیدی ترین راهکار برای 
کمک به کاهش آلودگی هواس��ت آنقدر 
ُکن��د و ب��ا بی تدبیری انجام می ش��ود و 
خروجی اقدامات آنقدر ضعیف است که 
رئیس شورای ش��هر تهران را مجبور به 
ارس��ال نامه ای به حس��ن روحانی کرده 

است.
محسن هاشمی در این نامه خواستار 
تشکیل جلسه ویژه ای با حضور مقامات 
ذی رب��ط و تصمیم گی��ری درباره مترو 
تهران شد و خطاب به روحانی نوشت: 
همانگون��ه که مس��تحضرید اهمیت و 
نقش موث��ر احداث و توس��عه متروی 
تهران در راستای توسعه پایدار، کاهش 
مصرف سوخت، رفع مشکالت ترافیکی، 
کاه��ش آالینده های زیس��ت محیطی، 
صرفه جوی��ی در وق��ت و عدالتمحوری 
محرز و بر این اس��اس همواره تس��ریع 
در راه اندازی و بهره برداری موثر از این 

طرح مورد تاکید بوده است.
حاال باید دید روحانی چه پاسخی 
برای نامه هاش��می خواهد داشت؛ آیا 
در کش��ور ما همه چیز باید به شرایط 
بحرانی تبدیل ش��ود تا آن مش��کل را 
جدی بگیرند؟ آیا مس��ئوالن به اینکه 
امس��ال تعداد روزهای ناسالم تهران به 
مدد بارش های خوب پاییز و زمس��تان 
کاه��ش داش��ته، دلخ��وش کرده اند؟! 
تا چ��ه زمانی باید ب��رای هر موضوعی 
ی��ک کارگروه تش��کیل ش��ود؟ تا چه 
زمانی مدیریت ش��هری باید در انتظار 
تحقق خواس��ته های قانونی خود باشد 
در حالی ک��ه دولت نیز دم از تأکید بر 

گسترش حمل ونقل عمومی می زند.
این موارد تنها بخشی از پرسش هایی 
اس��ت که اف��کار عمومی و ش��هروندان 
تهرانی خواستار پاسخ درخور مسئوالن 
امر در دولت، ش��واری شهر و شهرداری 
تهران به آنها هستند؛ شهروندانی که در 
آرزوی داشتن هوایی پاك و برخورداری 
از حمل ونقل عمومی فراگیر، در دسترس 
و به صرف��ه هس��تند؛ امیدواریم پیش از 
آنکه مردم از دولت تدبیر و امید، شواری 
شهر و شهرداری اصالح طلب تهران قطع 
امید کنند اقدامی جدی برای این مسئله 
انجام دهند تا بیش از این مردم تهران، 
تاوان کارشکنی  ها و نگاه غلط دولتی ها 
در ع��دم پرداخ��ت س��هم حمل ونقل 

عمومی را نپردازند.  تسنیم

ابراهیم داروغه زاده  منتق�د در مراسم اختتامیه می�ز 
جشنواره فیلم فجر در بخشی از سخنان 
خود با حمله به رس��انه های مطالبه گر 
درخصوص کاستی های جشنواره گفت: 
شور و نشاط اجتماعی جشنواره از دید 
آن ه��ا مغف��ول مان��ده؛ این س��خنان 
داروغ��ه زاده در حالی اس��ت که به زعم 
بس��یاری از فعاالن رسانه ای، منتقدان و 
سینماگران کشور جشنواره چند سالی 
است به واسطه سیاست گذاری های غلط 

شکلی خنثی و انفعالی گرفته است.
یک��ی از اتفاقات مهم ای��ن دوره از 
جشنواره فیلم فجر همگرایی و هم افزایی 

بی سابقه رسانه های قانونی کشور بود.
اتحاد ده ها رسانه رسمی، برجسته 
و مجوزدار فرهنگی، هنری و سینمایی 
کشور با دیدگاه های سیاسی و عقیدتی 
مختلف از درخواست آن ها از سرپرست 
سازمان س��ینمایی مبنی بر عدم اجازه 
حضور رس��انه های غیررس��می ش��امل 
شبه رسانه های تلگرامی و اینستاگرامی 
در کاخ جشنواره و تأکید بر اینکه اعضای 
برخی سایت های مجوزداری که صرفاً به 
انتشار مطالب کپی و یا زردنویسی های 
حاش��یه دار می پردازند و یا صرفاً در ایام 
منتهی به جش��نواره ش��روع به فعالیت 
می کنن��د و طی س��ال های اخیر نیز به 
خوبی شناسایی شده اند، در جایی غیر از 
کاخ رسانه ها به تماشای آثار این رویداد 

سینمایی بنشینند، شکل گرفت!
هرچند که مس��ئوالن جشنواره و 

سازمان سینمایی در نهایت و علی رغم 
تمامی شعارهای ش��ان نس��بت به این 
مس��أله واکنش جدی نش��ان ندادند و 
پردیس س��ینمایی ملت ش��اهد حضور 
افرادی بود که با دور زدن جش��نواره به 
اس��م های مختلف آمده بودند تا در این 
رویداد حاشیه سازی کنند و رسانه های 
غیرقانونی شان را پوشش دهند! جالب تر 
آنکه مسئوالن پا را فراتر گذاشته و حتی 
به برخی از کانال ه��ای تلگرامی که بنا 
ب��ه قانون غیرقانونی هس��تند غرفه هم 

اختصاص داده بودند!
اما در نهایت این هم افزایی بی سابقه 
باعث شد تا رس��انه ها حتی رسانه های 
وابسته به دولت امسال براساس صداقت، 
عدالت و حق گویی فعالیت های شان را به 
پی��ش ببرند و از همان روزهای ابتدایی 
نسبت به مشکالت بس��یار جشنواره از 
س��اختار و اجرا گرفته ت��ا محتوای آثار 

واکنش نشان دهند.
این اتف��اق باعث تلخکامی مدیران 
شد و به همین علت ابراهیم داروغه زاده 
در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر 
در جمالتی ب��ا بیان اینک��ه »با کمال 

تاس��ف آنچه از دید رس��انه ها خصوصا 
رسانه های پایتخت در این آیین باشکوه 
مغف��ول ماند ش��ور و نش��اط و جریان 
اجتماعی ایجاد شده حول محور سینما 
در سراس��ر ایران بود«!؛ نس��بت به این 

رسانه ها موضع گرفت!
از سوی دیگر در نهایت بهت، حیرت 
و ناباوری در مراسم اختتامیه جشنواره 
برخی از رس��انه های زرد و حاشیه س��از 
ک��ه معلوم نیس��ت چه بده بس��تانی با 
برخی دس��ت اندرکاران جشنواره دارند 
اج��ازه داده می ش��د که به س��النی که 
سیمرغ داران جش��نواره در آنجا حضور 
داش��تند راه پیدا کنند و مصاحبه های 
اختصاصی بگیرند و س��ایر رس��انه های 
رس��می، قانونی و با هویت اجازه حضور 

در این سالن را پیدا نمی کردند!
ب��ا این ش��رایط به نظر می رس��د 
مسئوالن جشنواره و سازمان سینمایی 
شیوه جدیدی از بایکوت کردن رسانه ها 
را به پی��ش می برند و می خواهند مانع 
از فعالی��ت جدی رس��انه های قانونی و 
باهویت شوند، غافل از آنکه این راه به 

ترکستان می رود!  سینماپرس

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله:
 از فعل مؤمنان بهتر از آن نیست که

بنده از خدا شرم دارد و هر چه خدای نهی کرده است 
نکند و بر طاعت های وی صبر کند.
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سینه ها با سوختن، ارزنده تر خواهند شد
محمدحسین ملکیان 

سینه ها با سوختن، ارزنده تر خواهند شد
شمع ها در عمق شب، تابنده تر خواهند شد

امتیاز ماست   ُمردن! می ُکشند و غافلند
دم به دم با مرِگ ما بازنده تر خواهند شد
سنگ اگر هم صحبت آیینه های ما شود
ما زبان هامان از این بُّرنده تر خواهند شد

چون جواب صخره تکراری ست، پرسش های موج
بعد از این از صخره ها کوبنده تر خواهند شد

چشم هایی که پی میراث ما افتاده اند
منتظر باشند! در آینده، تر خواهند شد!
اهل دنیا را خیال مرگ حتی می ُکشد
عاشقان با مرگ اما زنده تر خواهند شد

ای شهادت! دست خونین بر سر و رومان بکش!
تحفه ها، تزیین شده، زیبنده تر خواهند شد

رزق اگر باشد شهادت، شام با تهران یکی ست
»بی تفاوت ها« فقط شرمنده تر خواهند شد!

ترنم احساس

ت اول
نوب آگهى مناقصه عمومي شماره  22/97/ش    

روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

شركت شهركهاي صنعتي   -1
                              استان قزوين 

1-شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در نظر دارد مناقصه عمومي به شماره (200971085000022) را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
2-تاريخ انتشار در سامانه تاريخ يكشنبه 97/11/28 ساعت 15 مي باشد.

3- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 97/12/05
4- مهلت زماني ارائه پيشنهاد در سامانه ساعت 15 روز چهارشنبه 97/12/15

5- آخرين مهلت تسليم فيزيكي ضمانت نامه به كارفرما: ساعت 10 روز پنجشنبه 97/12/16 
6- زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 97/12/16

7- اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها:
شركت شهركهاى صنعتى استان قزوين واقع در :  قزوين ، بلوار آيت ا... شهيد بهشتى ، روبروى بوستان دهخدا ، شماره 166 ، تلفن تماس : 33354590 – 028، 

www.qazviniec.ir :سايت اينترنتي
8- مبلغ برآورد: 2,573,900,000ريال است كه بر اساس اقالم مقطوع سال 1397محاسبه گرديده است. تبصره: تأمين اعتبار اين پروژه از محل منابع داخلي 

تامين خواهد گرديد.
9- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : 129,000,000 ريال مي باشد.

10- مدت قرارداد:  8  ماه براي عمليات نگهداري فضاي سبز ، عمليات احداث تا پايان مدت 8 ماهه قرارداد در زمان مناسب بر اساس تشخيص دستگاه نظارت 
انجام خواهد شد،  در صورت شروع بارندگي فصلي و عدم نياز به آبياري، خدمات مشروحه قرارداد در سال آينده ادامه خواهد يافت.

11-  محل اجراي پروژه : 
 1- شهرك صنعتي حكيميه واقع در كيلومتر 15 جاده بوئين زهرا به دانسفهان ( منطقه سگز آباد )
2- شهرك صنعتى شال كيلومتر 20 جاده بوئين زهرا به دانسفهان ( كيلومتر 9 جاده قلعه گنجى )

3-ناحيه صنعتى اسفرورين واقع در كيلومتر 17  جاده تاكستان به دانسفهان
4-شهرك صنعتي خرمدشت واقع در كيلومتر 25 جاده ترانزيت تاكستان به آوج

5- ناحيه صنعتي آوج واقع در كيلومتر 2 جاده ترانزيت آوج به آبگرم
12 – شرايط شركت كنندگان : 

گواهينامه تعيين صالحيت از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى قزوين و ارائه سابقه يك پروژه قابل قياس (حجمي يا ريالي) و رضايتنامه آن كه طى 5 سال 
گذشته منعقد نموده و تحويل داده باشد. 

تبصره  : پيمانكاران داراى سابقه همكاري با اين شركت در صورت اخذ 80 امتياز از فرم ارزيابي (پيوست اسناد مناقصه) از كارفرما مي توانند در مناقصه شركت 
نمايند، بديهي است عدم كسب امتياز مذكور به منزله عدم صالحيت الزم مناقصه گر جهت شركت در مناقصه مي باشد.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي  عمليات احداث و نگهدارى فضاى سبز شهركهاى صنعتي حكيميه ، شال ، 
اسفرورين، خرمدشت، آوج

ت اول
نوب

فراخوان مناقصه عمومى (دو مرحله اى) شماره 97/129

روابط عمومى شركت سهامى برق منطقه اى كرمان

شركت سهامى برق منطقه اى كرمان (به عنوان دستگاه مناقصه گزار) در نظر دارد مناقصه تامين و تحويل يك دستگاه بريكر 400 كيلوولت جهت توسعه فيدر خط 400 كيلوولت 

در پست نيروگاه كرمان به شماره ثبت 2097001406000079 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه 

پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات 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.

تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: ساعت 13 ظهر روز دوشنبه مورخ 97/11/29

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 97/12/2

آخرين مهلت بارگذارى اسناد مناقصه و پاكتهاى پيشنهادى: تا ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 97/12/14

مهلت ارسال اصل پاكت الف: تا ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 97/12/14

زمان و محل بازگشايى پاكات مناقصه: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 97/12/14

ساختمان شماره يك ، طبقه دوم (اتاق كنفرانس) شركت سهامى برق منطقه اى كرمان.

محل تحويل پاكت الف: كرمان ، بلوار شهيد عباسپور ، اداره دبيرخانه شركت سهامى برق منطقه اى كرمان كدپستى: 7614653143

تذكر مهم: تحويل يك نسخه اصل پاكت الف به صورت الك و مهر شده به آدرس فوق الذكر الزامى مى باشد.

مبلغ و نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ 650/000/000 ريال به صورت يك يا تركيبى از ضمانتنامه هاى مندرج در ذيل:

- رسيد واريز وجه به شماره حساب 2175093806008 بانك ملى ايران – شعبه برق منطقه اى كرمان

- ضمانتنامه بانكى و يا ضمانتنامه هاى صادره از سوى موسسات اعتبارى غير بانكى كه داراى مجوز فعاليت از سوى بانك مركزى هستند.

- ساير ضمانتنامه هاى مقرر در بندهاى (پ) ، (ج) ، (چ) ، (ح) ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتى به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/9/22

- به پيشنهادهايى كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط ، مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصى و نظاير آن و پيشنهاداتى كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى 

واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا اين آگهى در سايت اينترنتى به آدرسهاى www.krec.co.ir  ،  http://iets.mporg.ir  و  WWW.Tavanir.org.ir در دسترس مى باشد.

شناسه آگهى 380579

یال ۹۸ شبکه دو »سالم آقای مدیر« سر
س��ریال »س��الم آقای مدیر« به روزهای  ج�ادو پایان��ی رس��یده و ق��رار اس��ت مجموعه جعب�ه 

تلویزیونی سال آینده شبکه دو سیما باشد.
بیش از 70 درصد از سکانس های سریال »سالم آقای مدیر« 
به نویسندگی و کارگردانی علیرضا توانا که شهریورماه سال جاری در 
تهران کلید خورد، به پایان رسیده و تدوین آن به صورت همزمان 

توسط سعید شاهسواری و پرهام وفایی در حال انجام است.
در این مجموعه که به سفارش سیما فیلم و برای جمعیِت 
مخاط��ب خان��واده و نوجوان تولی��د می ش��ود؛ بازیگرانی چون 
داریوش فرهنگ، کاظم بلوچی، علی اوس��یوند، روزبه حصاری، 
ایوب آقاخانی، س��مند جاهدی، اتابک نادری، ارس��الن قاسمی، 

سوگل طهماسبی، سیما خضرآبادی، مهسا هاشمی، وحید نفر، 
محس��ن بهرامی، دانی��ال نوروش، پوریا ایمانی، پوریا رس��تمی، 
محمد مختاری، فریبا جدیکار، نیکی مظفری، س��ولماز نادری، 
شیدا یوسفی، بهناز بستان دوست و... به ایفای نقش می پردازند.

در خالصه داس��تان »س��الم آقای مدیر« آمده اس��ت که 
ش��خصیت محوری این سریال فردی به نام امیرعلی صدر است 
که به مدیریت دبیرس��تانی گماش��ته می ش��ود که همه آن را 
تبعیدگاه می نامند. او که به علت فوت همس��رش در ش��رایط 
روحی نامناس��بی به س��ر می برد خیلی زود درمی یابد که برای 
جلوگی��ری از تعطیلی مدرس��ه نیازمند ایج��اد اعتماد، وفاق و 
همدلی میان دانش آموزان، همکاران و اهالی محل است. کاری 
که در ابتدا غیرممکن به نظر می رسد ولی با تالش او و مسئولیت 

پذیری همگانی به باز ماندن درهای مدرسه می انجامد.

شیوه جدید بی توجهی به مطالبات رسانه های دغدغه مند

فرافکنی های داروغه زاده 
همچنان ادامه دارد

عدم پرداخت مطالبات بودجه حمل و نقل عمومی؛

مردم تهران قربانی بی تدبیری دولت


