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داستان 

زنبور

فریبا ابراهیم خواه
هنوز به خانه نرسیدهام .باید سوار اتوبوس دیگری بشوم .تا لحظهای که دستم به زنگ برسد یک دنیا وقت
دارم تا حسابی فکر کنم .طبق معمول همیشه صندلیای را انتخاب کردم که کنار پنجره و پشت به قسمت
آقایان باشد .اینجا نشستن فرصت خوبی است برای لم دادن ،برای فکر کردن ،برای نگاه کردن به آسمان ،برای
دیدن خیابان ،مردم...
از شانس خوب من صندلی روبهرویی خالی بود .پاهایم را دراز کردم
و به حالت نیمه خوابیده دستم را زیر چانهام گذاشتم و به کسانی که
آنطرفتر نشسته بودند خیره شدم .از همه جالبتر پیرزنی بود که دست
پسر بچهای را چنان محکم چسبیده بود که انگار بچه قرار بود از دستش فرار کند.
پیرزن ظاهرا اهل جنوب بود .الغر و تکیده و قهوهای رنگ .میگویم قهوهای چون
صورتش هم زرد و بیمارگونه بود هم سبزگی جنوبیها را داشت .از لب باالیی تا
زیر چانهاش را خالکوبی کرده بود .صورتش کشیده و استخوانی بود ،پر از
چروکهای عمیق و کهنه .چادرش را عربی دوخته بود و گله به گله با
مروارید مصنوعی زینتش داده بود .موهای حنا بستهاش از زیر چادر
به بیرون خزیده بود و چهره غمگین پیرزن را پریشان ساخته بود.
بقچه کوچکی داشت که وضعیت ظاهریاش را از آنچه بود رنجورتر نشان
میداد .با آرنج همان دستش که آرنج پسربچه را محکم چسبیده بود بینی دراز و
آویزانش را پاک کرد و فینفینکنان شروع کرد به ورد خواندن.
پسربچه که بیشباهت به پیرزن نیز نبود ،خبیثانه چشمان خیس و درشتش را به زنبور
قهوهای رنگ درشتی دوخته بود و مدام با دستی که آزاد بود به زنبور بیچاره سیخونک میزد .زنبور
بدبخت از چپ به راست میدوید تا راه فراری بیابد .تنها یک بند انگشت با پنجره اتوبوس فاصله داشت اما...
خدا را شکر که پیرزن دست پسربچه را گرفته بود ،چون پسربچه در یک چشم بر هم زدن یک بال زنبور
را کند و ناگهان فریاد زد« :کندم ،بالش رو کندم »...اما هنوز چند ثانیه از شادیاش نگذشته بود که زد زیر گریه
چون پیرزن عصبی از باالوپایین پریدن پسرک مشت محکمی به طرف زنبور حواله کرده بود که اگر چشمان ریز و
بستهاش یاریاش میکرد مطمئنا زنبور را له و لورده میکرد .زنبور بدبخت انگار ناامید از پیداکردن راه نجات ،تازه

دانسته بود که دشمن حمله کرده است با همان بال کنده شده و وضعیت اسفناک شروع کرد به پریدن به طرف
دیگر اتوبوس .من که اعصابم از دست جیغ و دادهای پسرک به سر آمده بود از دیدن زنبور باالی سرم خیلی
خوشحال شدم چون دلم برای زنبور بیچاره کلی سوخته بود .زنبور هنوز در پی راه نجاتی بود .من که به پنجره
لم داده بودم خودم را کنار کشیدم تا زنبور راحت هرجا میخواهد برود .پیرزن با دیدن این صحنه احساس کرد
که من ترسیدهام و برای آنکه به من کمکی کرده باشد مثل یک ماده شیر زخمی به طرف زنبور خیز برداشت و
با کف دست کوبید به شیشه اما خوشبختانه زنبور زود پرید .من از روی دلسوزی ،ترس همیشگیام از حشرات
را کنار گذاشتم و با کف دستم طوری زدم زیر شکم زنبور که به بیرون پرتاب شود اما زنبور احمق ترسید و باز
جهید سر جای اولش .در همین وقت پیرزن نگاه مادرانهای به من انداخت و فکر کرد من نتوانستهام بکشمش،
انگار که در دلش گفته باشد« :نه بچه جان! تو عرضه کشتن یک زنبور زپرتی را هم نداری ،حاال کیف کن چه
بالیی سرش میارم ،به همه نشان میدم گیسهام را در آسیاب سفید نکردم ».پیرزن روی جفت پاهای الغر
و چوبیاش چرخی زد و مثل بار قبل ولی امیدوارانهتر هجوم برد به طرف شیشه و با چادرش زنبور
را گرفت و در دم با دو انگشت شست و اشاره لهش کرد طوری که صدای خرد شدنش شنیده
شد .حتی چادر پیرزن نیز خیس شد ...اعصابم داغان شده بود چون زنبور االغ با پنجره فقط چند
سانت فاصله داشت ولی راه را پیدا نکرد ،حتی تفاوت حمله من و پیرزن
را ندانست و ...نمیدانم چرا دلم به حال خودم هم سوخت.
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رمان «غرور و تعصب» نوشته جین آستین با اقباس لورنس سیچ و با
ترجمه سبا هاشمی نسب توسط نشر چترنگ در  107صفحه روانه
بازار نشر شده است.این اثر یکی از بینظیرترین رمانهای ادبیات
انگلیس است که توانسته ویژگیهای فرهنگی مردم عامه زمان خود
را بهشکلی طبیعی در داستان جلوه دهد .داستان ،ماجرای دختری از
طبقه متوسط است که مردی مغرور از طبقه ثروتمند به او عالقهمند
میشود .جین آستین ،قلمی طناز داشت و با روحیات انسانها بهخوبی آشنا
بود .موضوع بیشتر رمانهای او عشق و ازدواج است.
جین آستین در بستر زندگی خانوادگی و اجتماعی به بررسی و تحلیل انسانها و روابط میان
آنها میپردازد و همچون یک روانشناس آنها را موشکافی میکند .رمان «غرور و تعصب» دومین
رمان جین آستن است که آن را در سال  ،۱۷۹۶زمانی که تنها  ۲۱سال داشت ،نوشت؛ اما کتاب
تا سال  ۱۸۱۳چاپ نشد .گرچه این اثر سالها مورد بیمهری قرار گرفت ،بسیاری از منتقدان آن
را بهترین اثر آستین میدانند.

روی صحنه

بفرمایید «همان همیشگی»!

نمایش «همان همیشگی» نوشته ریما رامینفر و به کارگردانی یاشار بیکزاده
از  12دی ماه در سالن خسرو شکیبایی تماشاخانه سهنقطه به روی صحنه
رفته است.
این نمایش که درامی اجتماعی است ،داستان مردی را بازگو می کند
ی است و به همین علت خود را در خانه محبوس
که دارای یک بیماری روان 
کرده است...
رامین جعفری ،هدی تورنگ و یاشار بیکزاده در این نمایش به ایفای
نقش میپردازند .نمایش «همان همیشگی» به کارگردانی یاشار بیکزاده تا  28دی ماه
هر شب ساعت  18به مدت  60دقیقه در سالن خسرو شکیبایی به کار خود ادامه خواهد
داد.
عالقهمندان برای دیدن این نمایش میتوانند به تماشاخانه سهنقطه واقع در میدان ولیعصر ،بلوار
کشاورز ،بعد از خیابان فلسطین خیابان کبکانیان ،نبش کوچه مرتضی زاده ،پالک  ۱۰و  ۱۲مراجعه کرده
و یا برای خرید بلیت اینترنتی از طریق سایت تیوال اقدام کنند.

آگهی مزایده عمومی
شماره 95/4

شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه وبویراحمد درنظر دارد به استناد اختیارات حاصل از بند  15تکالیف مجمع عمومی سالیانه بودجه
سال  1395تعدادی از وسایط نقلیه مازاد بر نیاز خود طبق جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.لذا از کلیه متقاضیان اعم
از حقیقی یا حقوقی جهت شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید.

ردیف

نوع کاال

وضعیت کاال

قیمت پایه

کارشناسی(ریال)

کد1

یک دستگاه خودرو پژو()405مدل1385رنگ نقره ای

سالم

70.000.000

2.000.000

کد2

یک دستگاه خودرو نیسان کامیونت مدل1384رنگ آبی

سالم

70.000.000

2.000.000

کد3

یک دستگاه خودرو پیکان مدل1382رنگ سفید

سالم

20.500.000

2.000.000

کد4

یک دستگاه وانت پیکاب مدل  1381رنگ آبی سیر

سالم

225.000.000

2.000.000

کد5

یک دستگاه لودر بکهو مدل 2003رنگ زرد

سالم

710.000.000

5.000.000

کد6

یک دستگاه لودر بکهو رنگ سفید

سالم

980.000.000

5.000.000

کد7

یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل 1384رنگ آبی

سالم

53.000.000

2.000.000

کد8

یک دستگاه لودر بکهو مدل  1997میالدی

سالم

81.000.000

2.000.000

-1تاریخ فروش اسناد:از روز پنجشنبه مورخ  95/10/23لغایت پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ.95/10/28
-2محل وتاریخ تحویل اسناد:از روز چهارشنبه مورخ  95/10/29لغایت پایان وقت اداری روز یک شنبه (95/11/10دبیرخانه ستاد شرکت)
-3تاریخ بازگشایی اسناد:روز دوشنبه مورخ 95/11/11
-4محل بازگشایی پاکات مزایده:دفتر امور قراردادهای شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه وبویراحمد
-5نحوه دریافت اسناد:مراجعه به دفتر امور قراردادهای شرکت آب وفاضالب استان ک.ب واقع در یاسوج-بلوار45متری ارم
-6مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده10:درصد جمع کل مبلغ پیشنهادی در قالب یک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به
شماره حساب ( )0102578757000نزد بانک صادرات شعبه یاسوج کد 1534
-7هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه وهمچنین هزینه کارشناسی های انجام شده مطابق مبالغ مندرج در هر ردیف به عهده برنده مزایده
خواهد بود.
-8متقاضیان جهت دریافت اسناد با واریز مبلغ  1000000ریال به شماره حساب  0102578757000و ارائه فیش واریزی نسبت به دریافت
اسناد مزایده اقدام نمایند.
-9شرکت کنندگان می بایست در تحویل اسناد به طور جداگانه به روش زیر اقدام نمایند:
-1پاکت الف:حاوی ضمانتنامه -2پاکت ب:حاوی اسناد هویتی(اعم از حقیقی یا حقوقی) -3پاکت ج:حاوی پیشنهاد قیمت -پاکتهای سه
گانه فوق می بایست بصورت مجزا الک ومهرشده وهرسه پاکت در لفاف مناسب الک ومهر شده به دبیرخانه شرکت در موعد مقرر تحویل
گردد.
متن این آگهی در سایت شرکت آب وفاضالب به آدرس  www.abfa-kb.irوسایت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irدرج
گردیده است.جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  074-33343507تماس حاصل فرمائید.

شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه وبویراحمد دفتر امور قراردادها

سال گذشته مرسدس بنز عضو جدیدی از کوپهاسپرت خود را با نام
 AMG GT Cمعرفی کرد . GT Cبین مدلهای  GT Sو  GT Rقرار
میگیرد و البته در آن زمان تنها نسخه رودستر آن معرفی شد اما مرسدس
بنز وعده عرضه نسخه کوپه آنرا هم در آیندهای نزدیک داده بود .حال
ستاره اشتوتگارت به وعده خود عمل کرده و نسخه کوپه AMG GT C
را در نمایشگاه دیترویت رونمایی کرده است تا خانواده  AMG GTرا
بازهم گسترش دهد .البته مرسدس بنز در دیترویت نسخه ویژهای از این
خودرو را با نام  50 Editionبه مناسبت جشن  50سالگی مرسدس-
آامگ معرفی کرده است .همانطور که اشاره شد GT C،کوپه برای پُر
کردن شکاف میان  GT Sو مدل قدرتمند  GT Rدر نظر گرفته شده
است و همانند نمونه رودستر از همان پیشرانه  4لیتری  V8توئین توربو با
 550اسب بخار قدرت و  680نیوتن متر گشتاور و گیربکس هفت سرعته
اتوماتیک دوکالچه استفاده میکند که اجازه میدهد  GT Cکوپه در 3.6
ثانیه از صفر به سرعت  96کیلومتر در ساعت رسیده و نهایتاً به حداکثر
سرعت  317کیلومتر در ساعت دست پیدا کند؛ بنابراین  GT Cدقیقاً میان
 GTSبا  515اسب بخار و  GT Rبا  577اسب بخار قدرت قرار میگیرد.
اما نسخه ویژه  50 Editionاین خودرو دارای یک سری از ویژگیهای
خاص و سفارشی است .این ویژگیها که برای هر دو نسخه کوپه و رودستر
ارائه میگردند عبارتاند از رنگ خاکستری ،تزئینات کرومی برجسته
بیرونی و دیفیوزر و سر اگزوزهای منحصربهفرد عقب .همچنین برای این
نسخه ویژه رینگهای جدیدی در نظر گرفته شده و عقب آنها نیز با نشان
 50 Editionآراسته شده است .بخش بیرونی این مدل غیر از ویژگیهای
مذکور ،با الهام از خودروهای مسابقهای مرسدس همچون AMG GT3
و  300SLکالسیک طراحی شده است .یکی از ویژگیهای بیرونی GT
 Cطراحی جلوپنجرهآن با  15میلهعمودی است که خودروهای مسابقهای
مذکور را به یاد میآورد .همچنین این مدل به سیستم مدیریت هوای
 GT Rهم شده است .این سیستم شامل ورودیهای هوای الکتریکی
فعال میشود که در قسمت پایینی سپر جلو نصب شدهاند .هنگامیکه در

خودرو باز میشود شاهد یک فضای داخلی مشکی-نقرهای هستیم که با
چرم ناپای منحصربهفرد پوشیده شده است .غربیلک فرمان این نسخه GT
 Cاز نوع فرمانهای عملکردی  AMGبوده که دارای دوخت خاکستری
و نوشته Editionاست .عالوه بر این ،برای تأکید بر شخصیت اسپرت
خودرو ،مرسدس بنز پکیجی بنام  Nightرا بهصورت استاندارد برای
آن ارائه کرده است .این پکیج شامل رو دریها ،پرههای فرمان و پَدِل
شیفتهای مشکیرنگ ،تریم فیبر کربنی مات منحصربهفرد ،ت ِم مشکی
پیانو ،AMGکمربندهای ایمنی نقرهایرنگ ،تریم کروم مشکی و آرم
برجسته  50 GT Editionدر پشتسریها میشود .از این نسخه ویژه
تنها  50دستگاه کوپه و  50دستگاه رودستر ساخته میشود .اما GT C
کوپه تنها عضو خانواده  AMG GTدر دیترویت نیست چرا که مرسدس
بنز فیسلیفت خفیفی را بر روی مدلهای  GTو  GT Sانجام داده و
آنها را هم در دیترویت به نمایش درآورده است .مهندسان مرسدس در
این فیسلیفت و بهروزرسانی سعی کرده ظاهر و تواناییهای فنی AMG
 GTرا ارتقاء دهند .در طراحی بیرونی  GTجدید ،عمدهتغییرات در بخش
جلو صورت گرفته است بهگونهای که جلوپنجره و فرم ورودیهای هوای
درون سپر آن بهکلی تغییر کرده و مشابه مدلهای قویتر  GT Cو
 GT Rشده است .اما تغییرات  GTو  GT Sجدید محدود به طراحی
بیرونی نمیشود چراکه مهندسان آلمانی پیشرانه آنها را هم ارتقاء دادهاند
بهگونهای که مدل پایه هماکنون  470اسب بخار قدرت و  630نیوتن متر
گشتاور دارد که  13اسب بخار قدرت و  30نیوتن متر گشتاور را نسبت
به قبل نشان میدهد .همچنین قدرت و گشتاور مدل  GT Sنیز در
حال حاضر با  12اسب بخار و  20نیوتن متر افزایش به  515اسب بخار
و  670نیوتنمتر رسیده است AMG .همچنین برای این خودرو یک
پکیج بیرونی فیبر کربنی ارائه کرده است که شامل استفاده از این ماده
سبکوزن در اسپلیتر جلو ،دریچه هوای روی گلگیرها ،آینههای جانبی و
دیفیوزر عقب میشود.
منبع :پدال ()pedal.ir

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار:شرکت آب وفاضالب شهری استان کهگیلویه وبویراحمد

ردیف

شماره
مناقصه

موضوع
مناقصه(پروژه)

برآورد مبلغ اولیه به
ریال

مبلغ ضمانت نامه
شرکت در مناقصه
به ریال

1

95/170

اجرای بخشی از
شبکه فاضالب منطقه
امامت شهریاسوج

26.753.245.300

1.400.000.000

هزینه کارشناسی
(ریال)

نسخه ای ویژه از کوپه اسپرت مرسدس

آگهی فرخوان مناقصه عمومی
(يك مرحله اي) شماره 170/95

نوبت اول

ماشین بازی
ش

رشته
مدت زمان
موردنیاز
اجرای
پروژه
(12ماه)

5آب

-1مبلغ  15.040.226.472ریال از پروژه فوق ازمنابع عمرانی(اوراق مشارکت-اسناد خزانه اسالمی و)...میباشد(تعدیل تعلق میگیرد).
-2مبلغ  11.713.018.828ریال به روش فاینانس(بودجه داخلی)فرآیند یکپارچه تامین منابع مالی اجرا ونیز وصول درآمدهای حاصل از
آن برای اجرا واحداث خطوط شبکه جمع آوری ونصب انشعابات فاضالب مربوطه هزینه اجرای کار به صورت مقطوع براساس متر طول
لوله گذاری و تعداد انشعابات نصب شده با اعمال ضریب پیشنهادی پیمانکار(مینوس یا پلوس)محاسبه وپرداخت می گردد(.ضمنا تعدیل تعلق
نمی گیرد)
-3مهلت دریافت اسناد ازطرف پیمانکاران:از روز دوشنبه مورخ  95/10/20لغایت روز پنج شنبه مورخ 95/10/23
-4محل دریافت اسناد:یاسوج-انتهای بلوار45متری ارم شرکت آب وفاضالب شهری استان کهگیلویه وبویراحمد دفتر امور قراردادها
-5مهلت تحویل پیشنهادها از طرف پیمانکار:از روز شنبه مورخ  95/10/25لغایت روزسه شنبه مورخ 95/11/5
-6محل تحویل اسناد:یاسوج-انتهای بلوار45متری ارم شرکت آب وفاضالب شهری استان کهگیلویه وبویراحمد واحد دبیر خانه شرکت
اب و فاضالب استان
-7تاریخ وزمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  95/11/6درمحل دفتر امور قراردادها
-8نحوهخریداسناد:شرکتکنندگانمیبایستجهتخریداسنادباواریزمبلغ 5.000.000ریالبهحسابجاریشماره0102578757000نزد
بانک صادرات به نام درآمد شرکت آب وفاضالب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد جهت خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
-9بدیهی است فیش واریزی باید در فرجه قانونی ذکرشده واریز گردیده باشد لذا چنانچه فیش تحویلی جهت خرید اسناد به تاریخ قبل
یا بعد از زمان ذکر شده فوق باشد این شرکت هیچگونه تعهدی درقبال ارائه اسناد نخواهد داشت.
-10مدت اعتبار پیشنهادها:سه ماه شمسی
 -11هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
-12شرکت کنندگان می بایست در تحویل اسناد به طور جداگانه به روش زیر اقدام نماید:
-1پاکت الف:حاوی ضمانتنامه -2پاکت ب:حاوی اسناد فنی شرکت -3پاکت ج:حاوی پیشنهاد قیمت وآنالیزمربوطه
پاکتهای سه گانه فوق می بایست بصورت مجزا الک ومهرشده وهرسه پاکت در لفاف مناسب الک ومهر شده به دبیرخانه شرکت در موعدمقرر تحویل گردد.
متن این آگهی در سایت شرکت آب وفاضالب به آدرس  www.abfa-kb.irوسایت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir
وسایت سازمان بازرسی درج گردیده است.جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  074-33343507تماس حاصل فرمائید.

شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه وبویراحمد دفتر امور قراردادها

