
بازتاب

هنر و ادبيات سه شنبه 23 آبان 1396، 25 صفر 1439،  14 نوامبر 2017،  سال پانزد                        هم، شماره 123954 honar@etemadnewspaper.ir

خبر

خبر آخر

سوژه روز

قاب بندي زير آوار
چالش هاي عكاسي بحران در گفت وگو با عطا طاهركناره

خبره��اي كوتاه اوليه درباره وقاي��ع و بحران هاي طبيعي 
مانن��د آنچه در مناطق غربي كش��ور به ويژه كرمانش��اه و 
سرپل ذهاب در 24 ساعت گذشته تجربه شد تا حدي توجه 
مردم ديگر نقاط كشور را به بحران رخ داده جلب كرد ولي 
در اين بين اما و اگر هايي هم وجود دارد. آيا اخبار منتش��ر 
شده در دقايق نخست مي تواند حامل اطالعات مورد نياز 
مخاطبان و مردم باش��د؟ به ويژه در زمان هايي كه تصاوير 
ثبت شده توسط عكاسان در تاباندن نور حقيقت به زواياي 
پنهان خبرهاي مرتبط با وقايع طبيعي مانند سيل و زلزله 
نقش بسزايي ايفا مي كنند. بياييد تصوير مردي را به خاطر 
بياوريم كه دو فرزند خردسال زير آوار مانده اش در زلزله بم 
را در آغوش گرفته بود. عكسي كه توسط عطا طاهركناره 
ثبت ش��د و پس از انتشار توجه جهاني را به ابعاد فاجعه بار 
زلزله بم جلب كرد. او درباره تجربه اي كه آن س��ال از س��ر 
گذراند به »اعتماد« مي گويد: »زلزله بم برعكس آنچه در 
كرمانشاه رخ داد در ساعات ابتدايي صبح به وقوع پيوست. 
زمان خيلي بدي بود چون همه مردم در خواب بودند و اين 
به ابعاد فاجعه اضافه كرد. زلزله كرمانشاه زماني رخ داد كه 
همه بيدار بودند و تعداد س��ازه هاي بتني بيشتري وجود 
داش��ت چون در بم سازه ها همه خشتي و گلي بود كه اين 

خودش موجب افزايش درگذشتگان مي شد.«
زلزله بم! رخداد جانس��وزي كه بيش از 30 هزار كشته به 

جاي گذاش��ت و داغ خنجري بر دل ها نشاند كه تا سال ها 
از دل مردم كرمان و اي��ران بيرون نمي رود. مانند آنچه در 
منجيل ي��ا رودبار رخ داد. حاال هموطنان غرب كش��ور به 
س��وگ عزيزان خود نشسته اند و عكاس��ان براي پوشش 
اين رخداد راهي منطقه شده اند. اما راز ماندگاري تصاوير 
ارسالي چيس��ت؟ چه عواملي موجب مي شود يك تصوير 
توجه مردم، مسووالن و چه بسا جهانيان را به ابعاد فاجعه 
جلب كند؟ طاهركناره كه براي ثبت عكس »پدر و پسران 
درگذشته اش« جايزه world press photo را دريافت 

كرد در اين باره توضيح مي دهد: »ماندگاري و تاثيرگذاري 
اين تصاوير به ويژگي هاي متفاوتي بازمي گردد. قرار گرفتن 
در موقعيت خاص، سرعت عمل و البته شانس نقش زيادي 
در خلق و ثبت يك تصوير ايفا مي كنند. كادربندي صحيح 
و عكاسي س��اده به دور از خودنمايي و تجربه هاي گذشته 
عكاس در يك لحظه خاص جمع مي ش��ود تا در نهايت به 

يك عكس مشخص مي رسيم.«
طاهر كناره مي گويد: »قرار نيست هر بار و در هر رخدادي 
شاهد چنين اتفاقي باشيم و اين نكته اي است كه عكاسان 

بايد به آن توجه داشته باشند. ثبت يك عكس خاص از ابعاد 
زلزله يا سيالب و جنگ در شرايطي خاص رخ مي دهد كه 

معلوم نيست هميشه تكرار شود.« 
اما حضور به موق��ع عكاس در محل حادث��ه به طور حتم 
يكي از مهم ترين ل��وازم و ويژگي هاي مورد نياز براي ثبت 
تصوير از فجايع انس��اني و طبيعي اس��ت. شاخصه اي كه 
در ايران به ويژه زمان بحران ب��ا موانع غيرمنتظره مواجه 
مي ش��ود و امكان حضور به موقع عكاس در محل را سلب 
مي كند. طاهركناره در اين باره مي گويد: »شب گذشته تا 
صبح نخوابيدم تا در نهايت موفق به خريد بليت س��فر به 
كرمانشاه شدم اما بعد اعالم كردند كه بايد با وزارت ارشاد 
هماهنگ ش��ود و از آنجا كه آژانس ما تابع قوانين اس��ت 
بايد چند روزي براي حضور در محل حادثه منتظر بمانم. 
درحالي كه اگر دس��ت خودم بود قطعا شبانه به كرمانشاه 
سفر مي كردم چون قدرت زلزله از همان ساعت هاي ابتدايي 
نشان مي داد با يك فاجعه مواجه هستيم. نكته اينجا است 
كه هماهنگي با مناطق زلزله زده در شرايط بحراني امري 

بعيد و غيرمنطقي به نظر مي رسد.« 
او به تجربه ديگر كش��ورها در اين زمينه اش��اره مي كند و 
ادامه مي دهد: »در كش��ورهاي ديگر عكاسان به سادگي 
و ب��ا اس��تفاده از نش��ان خبرن��گاري )PRESS( امكان 
حض��ور در بحران ها و درگيري هاي ش��هري بين پليس و 
اعتراض كنندگان يا فجايع طبيعي را پيدا مي كنند. چون 
از قبل براي همه تعريف شده است كه عكاس قرار نيست 
مزاحم باشد، بلكه يك شخص در حاشيه اين جريان ها به 

حساب مي آيد كه حضورش الزم است.«
دور ماندن عكاس��ان متبح��ر از وقايع اينچني��ن در كنار 
موج روز افزون گس��ترش ابزارهاي نوين ارتباطي- و البته 
دوربين هاي ديجيتال- موجب ش��ده كه مردم نيز دست 
به كار ش��وند و ش��هروند- خبرنگاران به تنهايي بخشي از 
بار مس��ووليت در ثبت وقايع را برعهده بگيرند. اين اتفاق 
از س��ويي مثبت به نظر مي رسد اما از جنبه كيفي چطور؟ 
طاهركناره مي گويد: »ايران س��ال گذشته در چند مقطع 
دچار س��يالب شد و نكته اينجا بود كه افرادي براي سلفي 
گرفتن يا عكاس��ي از اين فجايع دچار حادثه و حتي مرگ 
ش��دند. اين روزها به مدد دوربين هاي ديجيتال و موبايل 
خانواده ها همه عكاس هس��تند كه اتفاق خوبي است ولي 
ما بايد يك حريم حرفه اي در نظر بگيريم. كار ما عكاس��ي 
است و اين موضوع بايد مورد توجه قرار بگيرد. البته فضاي 
مجازي هم تاثير زيادي بر گس��ترش اين روند داشته كه 

كاهش كيفيت بصري را به همراه داشته است.« 
او مي افزايد: »عكاسي شهروند- خبرنگاران در مواقعي معنا 
پي��دا مي كند ولي در جريان هايي هم م��ردم مزاحم انجام 
كارهاي حرفه اي هستند. افزايش محدوديت ها نيز كار ما 
را با دش��واري مواجه كرده است. به عنوان نمونه هر ارگاني 
براي خودش يك چارچوب دارد كه ما بايد از آن عبور كنيم. 
شهرداري، نيروهاي مسلح، دولت و ديگر قوا محدوديت هاي 

خاص خودشان را براي صدور مجوز اعمال مي كنند.«
اين عكاس به شكل گيري انجمن عكاسان بحران در جريان 
زلزله بم اش��اره مي كند و درباره سرنوشت انجمن توضيح 
مي دهد: »بعد از زلزله بم جمعي از عكاسان انجمني به اسم 
انجمن بحران راه اندازي كردند. قرار بود عكاس��ان بحران 
به پليس و هالل احمر معرفي ش��وند و پوش��ش مشخص 
خودش��ان را به تن كنند تا در حوادثي از اين دست پليس 
و ديگر نهادها ب��ا آنها همكاري كنند. مثل اتفاقي كه براي 
ساختمان پالسكو رخ داد. اما بعيد مي دانم ديگر فعال باشد 
چون همكاري خوبي صورت نمي گيرد. تا وقتي عكاس را 

نامحرم بدانيم شاهد اتفاق خوبي نخواهيم بود. « 

بابك احمدي

از دهه 40 تا امروز شهرهاي ايران به واسطه 
زمين لرزه 25 بار لرزيده اند. با اين همه تعداد 
كمي از سينماگران در حوزه داستاني و مستند، به ساخت فيلم 
با محوريت زلزله رغبت نشان داده اند. از ميان اين فيلمسازان 
كيانوش عياري و عباس كيارس��تمي عالقه ويژه اي به ثبت 
تاريخ داشتند و به همين خاطر به بهانه زمين لرزه هاي منجيل 
و بم، دو فيلم »بيدار ش��و آرزو« و »زندگ��ي و ديگر هيچ« را 
كارگرداني كردند. پرويز كالنتري هم كه يد طواليي در ساخت 
مس��تند دارد، »تهران چند درجه ريشتر« را به نيت آگاهي 
دادن به مردم تهران در زمان وقوع زلزله، ساخت. »ميناي شهر 
خاموش« امير شهاب رضويان هم بعد از زلزله بم به سرانجام 
رسيد اما سيروس الوند سال 64 در قالب فيلمنامه اي داستاني 

به نام »آوار«، نگاهي فانتزي به زمين لرزه داشت. 
بيدار شو آرزو، كيانوش عياري

زمين لرزه اي به ش��دت 6/6 ريشتر در س��اعت 5:26 بامداد 
پنجم دي 1382 شهر بم و مناطق اطراف آن در شرق استان 
كرمان را لرزاند و در اين زمين لرزه بيش از 20 هزار نفر قرباني 
شدند. همزمان با انتشار اخبار وقوع اين زلزله، عده زيادي از 
ايرانيان براي كمك رس��اني به مردم آسيب ديده راهي شهر 
كرمان شدند. كيانوش عياري، كارگردان سينما و تلويزيون 

نيز كه آن روزها سرگرم ساخت سريال »روزگار قريب« بود، 
اين پروژه را متوقف كرد و براي ساخت فيلم »بيدارشو آرزو« 
راهي شهر بم شد. فيلمي با بازي مهران رجبي و بهناز جعفري 
و به گفته كارگردان در شرايط تلخ و سخت زلزله ساخته شد: 
»تجربه اي از زلزله طبس در سال 57 داشتم كه به آنجا رفتم 
و به پيرمردي براي پيدا كردن جنازه پسرش كمك مي كردم. 
هميشه دوست داشتم اين جس��ت وجو را به تصوير بكشم. 
در زمان زلزله رودبار ترديدي باعث ش��د كه درباره رفتن به 
آنجا فكر نكنم، اما زلزله بم را نمي خواستم از دست بدهم و با 
توجه به دودلي بزرگي كه داشتم به سراغ اين موضوع رفتم.« 
»بيدارشو آرزو« داستان آموزگار جوان روستايي در حاشيه 
شهر بم را روايت مي كند كه پس از بيرون آمدن از زير آوار پي 
مي برد همكارش جان سپرده است، او به سوي شهر راه مي افتد 
تا براي اهالي كمك بياورد.  اين فيلم در بيست و سومين دوره 
از جشنواره فجر موفق به دريافت جايزه بهترين اثر هنروتجربه 
و بهترين دس��تاورد هنري و فني شد. اين در حالي است كه 
عياري هيچ وقت نتوانست فيلم خود را روي پرده سينماهاي 
كش��ور اكران كند. البته به گفته اين كارگردان، »بيدار ش��و 
آرزو« نه براي برگزيده شدن در جشنواره ها ساخته شده و نه 
به سفارش مسووالن: »تمايل دارم بعد از اين مدت كسي اين 

فيلم را صاحب شود و در مراكزي همچون مجلس به نمايش 
درآيد. چرا ك��ه در اين رابطه بايد صحبت هاي زيادي مطرح 
ش��ود بنابراين ترجيح مي دهم اين فيلم به نمايش عمومي 

درنيايد و فقط به دست مسووالن برسد.«
ميناي شهر خاموش، اميرشهاب رضويان

»دكتر بهمن پارسا، پس از س��ي و سه سال از آلمان به ايران 
برمي گردد. او با يكي از دوستان قديمي پدرش )پيرمردي به 
نام قناتي(، به زادگاه ش��ان )بم( مي روند. دكتر پارس��ا در پي 
يافتن عش��ق گمش��ده اش، مينا در بم مي رود و رابطه اش با 
قناتي عميق تر مي شود. « اميرش��هاب رضويان بعد از زلزله 
بم، تصميم گرفت چنين موضوعي را براي س��اخت سومين 
فيلم س��ينمايي اش انتخاب كند. »ميناي ش��هر خاموش« 
ي��ادآوري تلخ و دردناكي از بم بعد از زلزل��ه بود. اين فيلم در 
بيست وپنجمين جشنواره فيلم فجر توانست سيمرغ بلورين 
بهترين كارگرداني را دريافت كند و بازي عزت اهلل انتظامي در 

فيلم تقدير منتقدان و اهالي سينما را برانگيخت. 
زندگي و ديگر هيچ و زير درختان زيتون، 

عباس كيارستمي
در زلزله  رودبار 35 هزار نفر جاِن خود را از دس��ت داده، 200 
هزار واحِد مسكوني تخريب و 500 هزار نفر آواره شدند اين 

رويداد واقعي اما انگيزه اي ش��د تا عباس كيارستمي دست 
به كار ش��ود و پاره دوم از س��ه گانه، فيلم هاي »خانه دوست 
كجاس��ت؟« و »زير درختان زيتون« را بسازد.  فيلم كه پس 
از وقوع زلزله رودبار ساخته شد، سه روز پس از زلزله ويرانگر 
خردادماه 1369 در اس��تان گي��الن را روايت مي كند. پدر و 
پسري براي اطالع از سالمت احمد و بابك احمدپور، بازيگران 
»فيلم خانه دوس��ت كجاست؟« ساخته عباس كيارستمي، 
كه ساكن روس��تاهاي رودبار هس��تند، به منطقه زلزله زده 
مي روند. راه بن��دان جاده اصلي آن دو را ناگزير مي س��ازد از 
راه هاي فرعي به روستاهاي ويران شده بروند و از هر رهگذري 
سراغ احمدپورها را بگيرند. اين فيلم از بخش نوعي نگاه چهل 
و پنجمين جش��نواره فيلم كن فرانسه هفدهمين جشنواره 

بين المللي فيلم سائوپولو برزيل جوايزي دريافت كرد. 
كيارس��تمي بعد از »زندگي و ديگر هيچ« دست به كار شد و 

»زير درختان زيتون« را ساخت. فيلمي كه همچنان ردپايي 
از زلزله در آن به چشم مي خورد: »در روستاي كوكر، حسين به 
خواستگاري دختري به ناِم طاهره مي رود، ولي چون خانه ندارد 
به او پاسِخ منفي مي دهند. همان شب زلزله تماِم مردم روستا 
را بي خانمان مي كند. حس��ين در بي خانماني خود را با همه 
يكسان مي بيند و خوشحال هم هست. هفت روز مي گذرد، 
در سِر مزارِ »خدابيامرزها« حسين متوجه مي شود طاهره و 

مادربزرگش زنده مانده اند.«
»تهران چند درجه ريشتر؟«، پيروز كالنتري

اين بار پرويز كالنتري با حمايت ارد عطارپور ترجيح داد پيش 
از آنكه زلزله اي تهران را بلرزاند، هش��دارهاي الزم را به مردم 
يادآور ش��ود. »تهران چند درجه ريشتر؟« عنوان مستندي 
اس��ت كه سال 85 و درست بعد از وقوع زلزله بم، براي شبكه 
چهار سيما ساخته شد.  »يادم است سال هايي حرف زدن و 

هش��دار دادن درباره زلزله تهران خط قرمز بود. اين در حالي 
اس��ت كه زلزله در تهران يكي از مهم ترين بحران ها به شمار 
مي آيد و هرچه جلوتر مي رويم به واسطه افزايش جمعيت و 
ساخت و سازهاي عجيب و غريب، اين بحران بزرگ و بزرگ تر 
مي شود. اما اين سياست وجود داش��ت كه نبايد درباره اين 
بحران حرف زده ش��ود. دوره اي گذشت و باالخره مسووالن 
فهميدند باي��د در اين باره حرف زد و مردم را درگير كرد تا به 
راهكار بهتري رسيد.« اين بخش��ي از صحبت هاي مجتبي 
ميرتهماسب، مستندساز در گفت وگو با روزنامه اعتماد است. 
اما ظاهرا روزهايي كه كالنتري و عطارپور »تهران چند درجه 
ريشتر؟« را مي ساختند، چنين خط قرمزهايي در تلويزيون 
بي معنا بوده است. اين مستند بعد از آنكه آماده نمايش شد، در 
جشنواره هاي معتبر داخلي خوش درخشيد و تا اندازه اي مردم 
تهران را با خطرات احتمالي زلزله در اين كالنشهر آشنا كرد. 

به بهانه زمين لرزه اخير در كرمانشاه و سرپل ذهاب

نگاهي به »زلزله« در سينماي ايران 

پرده نقره اي

هنرمندان از غم زلزله گفتنداندوه شهرام ناظري از بالي زلزله
خداوند اين روزها را بر ما 

آسان كند
بعد از انتشار خبر تلخ و سهمگين وقوع زلزله 7/3  ريشتري 
در مناطق غربي كشورمان ش��ب 21 آبان ماه هنرمندان 
همس��و با همه مردم نس��بت به اين واقعه در شبكه هاي 

مجازي واكنش نشان دادند. 

 هديه تهراني در صفحه اينستاگرام 
خ��ود به زبان كردي نوش��ت: »ته 
سليه ت به هه موو خه لكى كورد. 

هاو ده ردى ئيوه م
تسليت به هموطنان و جهان«

ش��هاب حس��يني و بهرام رادان هم اين واقعه را تسليت 
گفتند و با بازماندگان همدري كردند.«

پوران درخشنده كه خود از خطه مردمان كرمانشاه است 
نوشت: »تس��ليت، تسليت، كرمانشاه، شهر غيور من... در 

انتظار كمك فوري به آسيب ديدگان...«

 نويد محمدزاده كه به زبان مادري 
خود يعني كردي در اينس��تاگرام 
نسبت به اين فاجعه واكنش نشان 
داد: »كرماشانگم،  اي شار شيرين 
نفس ك��م ديرم، اراي زار و ش��ين 

همدياريم، هاژيرآواركم 
بتكن خاك، وه اي كرد وار«

بومه كموتر و بارم اراي التان«

مهناز افش��ار كه اين روزها در پويش بدسرپرست تنهاتر 
است به عنوان سخنگو فعاليت دارد در صفحه اينستاگرام 
خود نوش��ت: »حالم داغون تر از اين حرفاست كه بخوام و 
بتونم صرف يك عرف تس��ليت بگم و همدردي كنم. اين 
ديگه چه باليي بود كه بر سرمون نازل شد. همه اين خبرا 

و عكسا آوار شد سرم.« 

كيهان كلهر، آهنگساز و نوازنده كرد زبان اهل ايران غم خود 
را اينگونه بازت��اب داد: »ضمن دعا به درگاه خداوند متعال 
براي ش��فاي عاجل مصدومان حادثه زلزله شب گذشته، 
درگذشت جمعي از هموطنان عزيزمان را به ملت ايران به 

ويژه مردم استان كرمانشاه تسليت عرض مي كنم.« 

س��هراب پورناظري، آهنگس��از و 
نوازنده كه متولد كرمانشاه است به 
زبان كردي نوش��ت: »بيس��تون 
فيدات بام صد پاره جرِگم يا دوس 

يا ديدار يا واِدي مرِگم. 
س��رپل عزيز س��رزمين روزه��اي كودكي م��ادرم، الوند 
خروش��ان رودخانه روياي داس��تان هايي كه با آن بزرگ 
ش��ده ام، قصر ش��يرين بهش��ت روزهاي دور س��رزمينم 
كرمانش��اه در اندوهي جانكاه ش��ب را به سوگ جان هاي 
از دس��ت رفته و انتظار تن هاي زير آوار مي گذراند. با آنكه 
هزاران فرس��نگ راه دورم از ايرانم و از س��رزمين خسرو 
و ش��يريِن به س��وگ نشس��ته اش، باري لحظه اي از درد 
همشهريانم خاطرم آرام نيس��ت. خداوند اين روزها را بر 

ما آسان كند. 
يادتان وه خير دور له والتان

هرچند ش��هرام ناظري طبق ق��رار قبلي، آلبوم ت��ازه اش را 
رونمايي ك��رد اما اين برنامه تحت الش��عاع زلزل��ه غم انگيز 
كرمانشاه قرار گرفت و فرصتي شد تا خواننده كرد موسيقي 
سنتي با هم اس��تاني هايش ابراز همدردي كند. بعد از ظهر 
ديروز شهرام ناظري آلبوم تازه خود را در فرهنگسراي نياوران 
رونمايي كرد اما او پيش از اينكه درباره اين آلبوم سخن بگويد، 
از نامهرباني هاي طبيعت س��خن گفت و با هم استاني هايش 
ابراز همدردي كرد.  ناظري گفت كه بعد از شنيدن خبر زلزله 
يكشنبه شب، تصميم گرفته برنامه رونمايي آلبوم خود را لغو 
كند اما مسووالن برگزاركننده برنامه توضيح داده اند به دليل 
اطالع رس��اني قبلي، چنين امكاني وجود ندارد و بايد برنامه 
را برگ��زار و آرزو كرد در ميان خبرهاي تل��خ زلزله، اين خبر 
دلگرم كننده باش��د. خواننده اي كه با آلبوم »آواز اس��اطير« 
خاطره س��از شده است، اندوه خود را از وقوع اين زلزله چنين 
بيان كرد: »طبيعتا انس��ان از چنين اتفاقي دلتنگ مي شود. 
ديشب به ش��دت دلگير بودم از واقعه ناگواري كه در منطقه 
كرد اتفاق افت��اد. در اين ميان من به خان��واده خودم و قول 
كردها »باوانم« فكر كردم. چقدر عجيب است كه باري ديگر 
سرنوش��ت قومي مثل قوم اصيل شريف و نجيب و سلحشور 
و وفادار كرد را در اندوه فرو ب��رد.« به گزارش ايلنا، ناظري از 
قوم كرد سخن گفت و پرسشي را مطرح كرد: »قوم كرد قومي 
است كه هنوز آداب و رس��وم اصلي ايراني اش را حفظ كرده 
است و اين قوم جزو استثنائات است. البته كه همه قوم هاي 
كشورم عزيز هستند اما قوم كرد هميشه پيشمرگ و جان فدا 
بوده است. كرد قومي اس��ت كه با اين مشخصاتي كه به آنها 
اشاره كردم بازهم با مشكالت بسياري مواجهه بوده است؛ چرا 
اين اتفاقات بايد براي كردها بيفتد؟ همه نوع مرگ هايي براي 
كردها اتفاق افتاده است، مرگ با گلوله، مرگ دسته جمعي 
و... اما آنها هميشه در مقابل همه چيز سينه سپر كرده اند. در 
مقابل مصيبت ها، بمباران هاي شيميايي و حاال اين بار بالي 

آسماني هم بر آنها نازل شده است.«

اين عكس مربوط به يك پ�در زنداني بود كه بعد از زلزله 
بم آزاد شد تا به همراه ديگران بتواند افراد خانواده اش را 
شناس�ايي كند. وقتي وارد شهر شديم 80 درصد بناها از 
بين رفته بود و اجس�اد زيادي ديده مي شد. اجساد كنار 
قسالخانه يك قبرستان محلي قرار گرفته  بودند و وقتي 
اين پدر دو فرزندش را در آغوش گرفت توجه عكاسان را 
به خود جلب كرد. همكاران من از رو به رو به سراغ سوژه 
رفتند و من از پشت س�ر پدر كه فرزندانش را در آغوش 
گرفته بود عك�س گرفتم. هيچ وق�ت فراموش نمي كنم، 
پشت دوربين اشكم درآمد و تا مدتي نتوانستم عكاسي 
كنم. اين تصوير هميشه با من همراه است. در نهايت هم 

پدر هر دو فرزندش را در يك قبر گذاشت. 
وقتي خبرگزاري فرانس�ه عكس را منتشر كرد به همراه 
تعدادي ديگ�ر از تصاوير در سراس�ر دنيا ديده ش�د. از 
آنجا ك�ه اين آژان�س خبري مش�تريان زيادي داش�ت 

توجه ها به حدي جلب ش�د ك�ه مس�ووالن خبرگزاري 
اعالم كردند به طور بي س�ابقه اي از اين عكس اس�تفاده 
شده است. گستردگي اطالع رس�اني موجب شد فرداي 
هم�ان روز كمك هاي زيادي از سراس�ر جهان به س�وي 

ايران سرازير شود. 

جمعي از نويس��ندگان و ش��اعران براي ابراز همدردي با 
مجروحان زلزله كرمانشاه به اهداي خون خواهند پرداخت. 
به دنبال وقوع حادثه زمين لرزه در برخي استان هاي غربي 
كشور، مديرعامل بنياد ضمن عرض تسليت به بازماندگان 
و آسيب ديدگان زلزله غرب كشور از نويسنده ها و شاعران 
براي حض��ور و اهداي خون در مركز انتق��ال خون وصال 
دعوت كرد.  بر اين اساس جمعي از نويسندگان و شاعران 
امروز سه شنبه 23 آبان از ساعت 11 تا 13 در مركز انتقال 
خون وصال به نش��اني خياب��ان انقالب، خياب��ان وصال 
ش��يرازي، باالتر از تقاطع طالقاني، شماره 99 حضور و به 
منظور ابراز همدردي با هموطنان زلزله زده به اهداي خون 

خواهند پرداخت. مهر

همياري اهالي ادبيات
با زلزله زدگان

بيدار شو آرزوزير درختان زيتونزندگي و ديگر هيچ

آگهي مناقصه عمومي )دو مرحله اي(
1- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران

2- موضوع مناقصه: خريد تعداد سي و سه )33( دستگاه الكتروموتور و چهل و نه )49( دستگاه پمپ شناور 
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000ر700 )هفتصد هزار( ريال 
به شمار حساب 4303738562 نزد بانك ملت شعبه سازمان صنايع ملي كد 63545 به نام شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران 
واريز و فيش مربوطه را با معرفي نامه معتبر حداكثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 96/8/30 به دبيرخانه بازرگاني و قراردادهاي مديريت بهره برداري 

منطقه شرق واقع در تصفيه خانه 3 و 4 اين شركت به نشاني: تهران- حكيميه- بلوار بهار تحويل و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند. 
4- محل اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت 

5- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به مبلغ 000ر965ر306 )سيصد و شش ميليون و نهصد و شصت و پنج هزار( ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد: 
- چك بانكي تضميني، ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدي به حساب جاري شماره 1-1946533-4-139 نزد بانك سينا شعبه دكتر فاطمي غربي به 
نام شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي 

كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
6- مهلت و محل تحويل پيشنهاد: تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 96/9/12 به دبيرخانه بازرگاني و قراردادهاي منطقه شرق به نشاني مذكور. 

7- زمان و محل گشايش پيشنهادها: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 96/9/13 دفتر بازرگاني و قراردادهاي منطقه شرق. 
8- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد. 

9- ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
 10- نش��اني هاي س��ايت اينترنت��ي ب��ه ش��رح ذي��ل: س��ايت اي��ن ش��ركت )http://tww.tpww.co.ir( ، س��ايت مل��ي مناقص��ات: 

 )http:www.nww.ir( :سايت شركت مهندسي آب و فاضالب كشور ،)http://iets.mporg.ir(
شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران 

)سهامي خاص(

شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران 
)سهامي خاص(

آگهي مناقصه عمومي )يك مرحله اي(
1- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران

2- موضوع مناقصه: پروژه تهيه مصالح و اجراي عمليات تكميل ديواركشي پيرامون مخزن 78 سوهانك
3- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست داراي گواهي صالحيت رتبه 5 در رشته ابنيه از سازمان مديريت برنامه ريزي كشور باشند.

4- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000ر300ر1 )يك ميليون و سيصدهزار( ريال به شماره 
حساب 4303738562 نزد بانك ملت شعبه سازمان صنايع ملي كد 63545 به نام شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران واريز و فيش مربوطه را با معرفي نامه 
معتبر حداكثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 96/8/30 به دبيرخانه بازرگاني و قراردادهاي مديريت بهره برداري منطقه شرق واقع در تصفيه خانه 3 و 4 اين شركت به نشاني: 

تهران- حكيميه- بلوار بهار تحويل و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
5- محل اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت

6- زمان بازديد: ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مورخ 96/9/1 
7- مبلغ برآورد قيمت: 806ر130ر265ر3 )سه ميليارد و دويست و شصت و پنج ميليون و يكصد و سي هزار و هشتصد و شش( ريال

8- مبلغ تضمين ش�ركت در مناقصه به مبلغ 540ر256ر163 )يكصد و ش�صت و سه ميليون و دويست و پنجاه و ش�ش هزار و پانصد و چهل( ريال و به يكي از 
انواع ذيل مي باشد:

-  چك بانكي تضميني، ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدي به حس��اب جاري ش��ماره 1-1946533-4-139 نزد بانك سينا شعبه دكتر فاطمي غربي به نام شركت تامين و 
تصفيه آب و فاضالب تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن 

و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
9- مهلت و محل تحويل پيشنهاد: تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 96/9/12 به دبيرخانه بازرگاني و قراردادهاي منطقه شرق به نشاني مذكور.

10- زمان و محل گشايش پيشنهادها: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 96/9/13 دفتر بازرگاني و قراردادهاي منطقه شرق.
11- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد.

12- ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
13- نشانيهاي سايت اينترنتي به شرح ذيل: سايت اين شركت: )http://tww.tpww.co.ir(، سايت ملي مناقصات: )http://iets.mporg.ir(، سايت شركت مهندسي 

.)http:www.nww.ir( :آب و فاضالب كشور
شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران 

)سهامي خاص(
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صبا طاهريان / اعتماد


