» يادداشت

عاقل ترين مردم ،خوش خلق ترين آنهاست.

امام صادق (ع):

حج؛ تجديد عهد با خالق هستي

قسمت اول
» دکتر جواد سعيد تهراني
انسان براي اصالح روش زندگي خود نياز دارد هر از گاهي با
پروردگار هستي تجديد عهد نمايد تا کاستي هاي خودرا در سير
معنوي بسنجد ،نقاط ضعف را جبران و نقاط هموار زندگي را با
کسب فيض از عنايات الهي هموارتر نمايد.اصوال انساني که از ترکيب
جسم و روح خلق شده ،به طور طبيعي گرايش هاي زندگي مادي،
او را به خود سرگرم مي نمايد و جاذبه هاي دنيوي ،او را در سير
الي اهلل دچار غفلت مي کند .معموال بشر از اين گونه غفلت ها
راضي نيست اما مسير زندگي چنانچه اصالح نشود تبعات آن
موجب دوري از خداوند خواهد شد .متاسفانه انسان زماني متوجه
مي شود ،که در پرتگاه گناه گرفتار شده است.
زيارت خانه خدا به منزله تولدي ديگر و تجديد عهدي با رب جليل
کمي و کيفي اين زيارت را
است .زائر خانه خدا چنانچه تشريفات ّ
کامل انجام دهد همانند روز تولد ،پاک پاک خواهد شد .مناسک
حج مفهوم زيباي «از اويي»و «به سوي اويي» يعني «انا هلل و انا
اليه راجعون» را به بهترين شکل ممکن در مراحل مختلف و در
جاي جاي حرم امن الهي براي انسان ترسيم مي نمايد .ميقات،
مطاف ،عرفات ،مشعر و منا ،اوج اين زيبايي ها هستند.خداوند منان
با طراحي مراسم حج به بشر اين فرصت را مي دهد که همگام با
گردش کائنات ،پا در اقيانوس مطاف بگذارد و فارغ از همه وابستگي ها
و همراه با عرشيان به تسبيح خالق مهربان بپردازد.
مناسک حج با همه تشريفات و با توجه به حکمت ها و مفاهيم
دلپذير آن ،يک دوره کامل اسالم شناسي است ،که کالس درس،
خانه خدا و معلم ،پروردگار جليل و ناظم کالس ،حضرت ابراهيم
عليه السالم و شاگردان آن ،پيروان مکتب اسالم از آدم تا خاتم
عليهم السالم مي باشد .مواد درسي اين کالس ،چگونگي مراحل
پاک شدن ،پاک ماندن و به سوي خدا صعود کردن و در نهايت،
جلب رضايت الهي از مسير خدمت به مردم و اداي تکليف است.

» خبر

مهدي گلشني در ب رنامه زاويه:

دانشگاه امروز نيازهاي ما را رفع نميکند
استاد فلسفه علم در برنامه زاويه با اشاره به اينکه دانشگاه در ايران سقوط
کرده گفت :دانشگاه امروز نميتواند رفع نياز کند بنابراين همواره بايد
نگاهمان به سمت شرق و غرب باشد.به گزارش روابط عمومي شبکه
چهار سيما ،سومين قسمت از سري جديد برنامه تلويزيوني «زاويه»
به صورت زنده با موضوع «ارزيابي انتقادي نهاد علم در ايران» روي
آنتن رفت .مهمان اين برنامه مهدي گلشني ،استاد بازنشسته دانشگاه
صنعتي شريف و عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي بود ..گلشني گفت:
به نظر من با معيارهايي که در علم در ايران به کار ميرود ،ما هرگز
نميتوانيم اعتال پيدا کنيم .اين در حالي است که مرتب از تمدن
صحبت ميکنيم ولي به لوازم آن توجهي نميکنيم .بنابراين راهي که
در پيش گرفتيم ،راه درستي نيست .وي همچنين در خصوص ويژگي
نقدپذيري گفت :ما بايد از محيط دبستان و دبيرستان نقدپذيري و نقد
شنيدن را ياد بگيريم و به ديگران هم ياد بدهيم .يکي از مشکالت
امروز ما اين است که مسئوالن هر نقدي را خصمانه تلقي ميکنند
و نقد را خيلي دير ميپذيرند.در ادامه گلشني گفت  :دانشگاه بايد
به آدم بصيرت بدهد ولي متأسفانه در ايران فقط وسيلهاي براي پول
درآوردن شده است .يکي از مشکالتي که امروز وجود دارد ،اين است
که روز به روز غربگرايي در کشور تشديد و به داخل توجه کمتري
ميشود .اين در حالي است که بايد يکسري عناصر داخل دانشگاه
باشد که خوداتکايي را تقويت کند.
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معاون سيما:

مديريت برنامهها ،دست اسپانسر نيست

مرتضي ميرباقري اعالم کرد براي تامين منابع
مالي توليد برنامه در سيما مذاکراتي با مجلس
شوراي اسالمي داشته اند.مرتضي ميرباقري معاون
سيماي رسانه ملي در گفتوگو با خبرنگار مهر
درباره پاسخ به انتقادها نسبت به تبليغات بيش از
حد در برنامه هاي تلويزيوني همچون ويژه برنامه
جام جهاني فوتبال « »۲۰۱۸اظهار کرد :اسپانسر

جايزه ملي سينماي 100
اهدا ميشود

نه تنها در اين برنامه بلکه در ديگر برنامه هاي
پرمخاطب مثل «دورهمي» و «خندوانه» سعي
مي کند هزينه ها را تقبل کند تا ظرفيت
برنامه سازي را باال ببرد .در اين برنامه هاي
پربيننده به دليل عالقه اسپانسر و همچنين هزينه
باالي برنامه ها ،تعاملي بين ما و اسپانسرها شکل
مي گيرد.وي اضافه کرد :بودجه جاري سازمان
صداوسيما اقتضا نمي کند که ما مستقل به سمت
اين برنامه ها برويم .خود ما درصدد اين هستيم
که تاثير اسپانسرها به حداقل خود برسد .البته
مديريت برنامه اصال دست اسپانسرها نيست
ولي ما براي اينکه تاثيرات را مديريت کنيم بايد
تالش کنيم با توجيه حوزه هايي که بودجه ها
را تصويب مي کنند متقاعدشان کنيم دست ما
را در برنامه هاي پرهزينه بازتر بگذارند.
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چاپ:گلريز تلفن66795442:

فرحبخش :

خبر »

شهرداري ،رفتار درستي با بدنه سينما ندارد
حسين فرحبخش ،تهيه کننده سينما که به اکران
نشدن فيلم هايش در سينماهاي شهرداري تهران
معترض است ،اعالم کرد بدنه سينما با رفتار
سليقه اي مشکل دارد.وي که به دليل اکران نشدن
آثارش به ويژه فيلم «دشمن زن» به کارگرداني کريم
اميني در سينماهاي شهرداري به همراه عوامل اين
فيلم در مقابل سازمان فرهنگي هنري شهرداري
تجمع کرده بود درباره نتيجه مذاکراتش با شهرداري
به خبرنگار مهر گفت :من نمي خواهم به اين مسئله
دامن بزنم اما بسياري از مسائلي که مديران شهرداري
مبني بر حل اين موضوع عنوان مي کنند ،اشتباه
است و علي احمدي مدير موسسه تصوير شهر هم
با ما رفتار درستي ندارد.وي با اشاره به اينکه مديران
شهرداري تخصصي در زمينه سينما ندارند ،بيان
کرد :به هنرمندان گفته اند با آثار من مشکلي ندارند

جايزه بزرگ جشنواره بينالمللي فيلم  100با عنوان «جايزه ملي سينماي »100
در دوازدهمين دوره از برگزاري اين رويداد اهدا ميشود.روابط عمومي جشنواره
بينالمللي فيلم  100با اعالم اين خبر افزود :شوراي سياستگذاري اين رويداد
سينمايي به منظور اهتمام و تاکيد بيشتر بر محورها و مضامين ملي در ساختار
مسابقهايجشنواره  ،100جايزه ويژهاي را با عنوان «جايزه ملي سينماي »100

در نشست جشنواره «ايثار» مطرح شد

ايثار اجتماعي يک سوژه جهاني است

اما سينماهاي شهرداري جايي براي نمايش فيلم ما
ندارد در حالي که اين حرف ها درست نيست زيرا
از قبل هماهنگي هاي آن را انجام داده ايم اما معلوم
نيست چرا شهرداري به يک باره به اين نتيجه رسيد
که سينماهايش جايي براي اکران فيلم ما ندارد؟ بعد
از عيد فطر کال دو فيلم اکران شده است پس چرا
مي گويند جايي براي اکران فيلم ما وجود ندارد؟

در نظر گرفته است.بر پايه اين خبر؛ اين جايزه که شامل :تنديس جشنواره،
ديپلم افتخار و مبلغ  ۱۵،۰۰۰،۰۰۰تومان جايزه نقدي خواهد بود به کارگردان
بهترين فيلم جشنواره اهدا ميشود.شايان ذکر است دوازدهمين جشنواره
بينالمللي فيلم  100به همت «حوزه هنري انقالب اسالمي» اسفندماه امسال
به دبيري علي قرباني درتهران برگزارميشود.

نمايه

فارس /علي شفيعيکلي

برداشت هندوانه در چاف

شهرداري بندر گناوه در نظر دارد به استناد بند  5صورتجلسه شماره  56مورخ  97/2/16شوراي
محترم اسالمي شهر نسبت به برگزاري مناقصه امورات مربوط به اجرائيات شهرداري اقدام نمايد .لذا از
شركتهاي واجد شرايط داراي صالحيت از سوي اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و پليس پيشگيري ناجا
دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد به واحد حقوقي شهرداري گناوه واقع در خيابان امام خميني(ره)
مراجعه نمايند.
 -1مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه از تاريخ بازگشايي ميباشد.
 -2برآورد اوليه  6/342/632/049ريال ميباشد.
 -3تضمين شركت در مناقصه به مبلغ  500/000/000ريال ميباشد كه به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي
معتبر يا واريز وجه به شماره حساب  3100001884003نزد بانك ملي به نام شهرداري بندر گناوه
ميباشد.
 -4ضمانتنامه بانكي قابل تمديد كه حداقل سه ماه از تاريخ پيشنهاد معتبر بوده و براي سه ماه ديگر
نيز قابل تمديد باشد.
 -5تمام اسناد مناقصه بايد به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پيشنهاددهنده برسد و همزمان با پيشنهاد
قيمت تسليم شود.
 -6مهلت خريد اسناد :تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ  97/5/16ميباشد.
 -7مهلت و محل تحويل اسناد :تا پايان روز شنبه مورخ  97/5/20دبيرخانه شهرداري گناوه واقع در
خيابان امام خميني(ره) ميباشد.
 -8تاريخ بازگشايي پيشنهادات ساعت  12:30روز شنبه مورخ  97/5/20ميباشد.
 -9شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 -10ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 -11در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به
ترتيب ضبط خواهد شد.
 -12به پيشنهادات فاقد سپرده ،فاقد گواهي تاييد صالحيت ،فاقد مدارك ثبت شركت و ساير مداركي
كه به خواست كارفرما ميبايست در پاكت ب ارائه گردد ،مخدوش ،مبهم و مشروط و يا ديرتر از موعد
مقرر ترتيب اثر داده نميشود.
 -13كليه كسورات قانوني و هزينههاي مربوط به برگزاري مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
 -14متقاضيان ميبايست مدارك را در سه پاكت به ترتيب پاكت الف جهت ضمانتنامه ،پاكت ب جهت
اسناد و مدارك و سوابق شركت و پاكت ج پيشنهاد قيمت كه هر سه پاكت را در يك پاكت واحد
گذاشته و به صورت سربسته به دبيرخانه شهرداري گناوه تحويل نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/31 :

شهرداري بندر گناوه

مرتضي حسيني ،دبير دومين جشنواره ملي فيلم «ايثار» در نشست خبري اين
رويداد عنوان کرد که ايثار اجتماعي يک موضوع جهاني است.به گزارش خبرنگار
مهر ،در ابتداي نشست خبري حسيني با ارائه گزارشي درباره آثار رسيده به اين
جشنواره عنوان کرد :تاکنون  ۱۱۵۰اثر با هفت موضوع با محوريت موضوعات
ارزشي به اين جشنواره در قالبهاي مستند ،فيلم کوتاه ،پويانمايي ،نماهنگ
و فيلمنامه با موضوع ايثار اجتماعي رسيده است .ضمن اينکه اکرانهاي اين
آثار در مرکز اسوه آغاز شده و اختتاميه نيز روز دوشنبه اول مرداد ساعت ۱۷
در تاالر ايوان شمس برگزار ميشود.

رئيس حوزه هنري در آستانه آيين عبادي حج:

مراسم حج به عنوان فريضه الهي
تجسم يگانگي و توحيد است

به گزارش پايگاه خبري حوزه هنري ،مرکز هنرهاي تجسمي حوزه هنري و خانه
عکاسان ايران با موضوع «حج» نمايشگاه نقاشي و پوستر با عنوان «دلدادگان
مشعر» و نمايشگاه عکس «ميقات وصل» به ترتيب در گالري ابوالفضل عالي
و گالري شماره يک خانه عکاسان برپا کرده است.محسن مومنيشريف ،رئيس
حوزه هنري ،با توجه به نمايشگاه نقاشي و پوستر «دلدادگان مشعر» و نمايشگاه
عکس «ميقات وصل» که هر دو با موضوع «حج» اين روزها در گالري «ابوالفضل
عالي» و گالري شماره يک خانه عکاسان ايران حوزه هنري برپا شده است در
گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري حوزه هنري گفت :ميزان تاثيرگذاري آثار
هنري با موضوع حج به نوع ديدگاه و ظرفيتهاي بصري مخاطب بستگي دارد.
درنتيجه ميزان تاثيرگذاري روي هر مخاطب متفاوت است .وي در پايان با
اشاره به اهميت گسترش روابط با ديگر سازمانهاي فرهنگي هنري از جمله
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت :مراسم «حج» به عنوان فريضه الهي،
تجسم يگانگي و توحيد است .

مديرکل فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

فعاليت هشت هزار دانشآموز
در گروههاي سرود دانشآموزي

شهر ساحلي چاف در بخش مرکزي شهرستان
لنگرود به دليل وجود مزارع ساحلي و حاصلخيز،
قطب کشت هندوانه در گيالن است .کاشت
بذرهايهندوانهدرهزارهکتارازاراضيشهرستان
لنگرود در ماههاي فروردين و ارديبهشت انجام
شده و برداشت محصول آن از تيرماه آغاز و در
اواخر مرداد پايان مييابد .پيشبيني ميشود
در سال جاري بيش از ۴۵هزار تن هندوانه از
اراضي ساحلي شمال گيالن برداشت شود.
اين محصول در سر باغ به قيمت ۱۰تا ۱۲هزار
ريال به فروش ميرسد.چهار تصوير از تالش
كشاورزان براي كسب روزي حالل را مالحظه
مي فرماييد.

نوبت اول

خ ش97/4/31 :

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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آگهي تجديد مناقصه عمومي

تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/7 :

صاحب امتياز :بنياد رسالت
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي
پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:
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مدير کل فرهنگي و هنري آموزش و پرورش گفت :حدود  8هزار دانش آموز در
گروههاي سرود دانشآموزي فعاليت دارند که بايد براي آنان کالسهاي ويژه و
تخصصي بگذاريم.علي رمضاني ،مديرکل فرهنگي و هنري وزارت آموزش و پرورش
در گفتوگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاري فارس ،از فعاليت  8هزار
دانشآموز در گروههاي سرود دانشآموزي خبر داد و اظهار کرد :مربيان تخصصي
بايد در مدارس فعاليت داشته باشند و انتظار ميرود به صورت جدي در اين حوزه
ورود کنيم.وي بيان داشت :در حوزه فرهنگي و هنري با توجه به اينکه مربيان
سرودي که در اکثر مدارس ما حضور دارند ،مربيان آزاد هستند ،نيازهاي تربيتي
ما را تأمين نميکنند و کار را براي ما سخت و دشوار کرده است.

آگهي مزايده بانک توسعه تعاون

شماره88/5-952:

بانک توسعه تعاون در نظر دارد يکي از امالک /اموال (مازاد/تمليکي) خود واقع در استان گلستان به شرح جدول ذيل را از طريق مزايده وباشرايط
استثنائي واگذارنمايد:
عالقمندان به شرکت در مزايده مي توانند ازتاريخ نشرآگهي درروزيکشنبه مورخ  1397/04/31لغايت ساعت 15روز دو شنبه مورخه 1397/05/22
به مديريت شعب استان گلستان به آدرس گرگان -خيابان وليعصر(عج)-بعدازچهار راه تابلو عدالت (37کوچه کانون زبان ايران) مراجعه وباواريزمبلغ
200/000ريال جهت هرمورد مزايده ،اوراق راخريداري نموده وضمن بازديد ازملک موردنظر باواريز وجه تضمين شرکت درمزايده طبق شرايط اوراق
مزايده مبلغ پيشنهادي خودرادر پاکت دربسته حداکثر تاپايان وقت اداري روزپنجشنبه مورخ 1397/05/25به مديريت شعب بانک توسعه تعاون
استان گلستان تسليم و رسيد دريافت نمايند،يا باشماره تلفن  01732244356-01732344357تماس حاصل فرمايند.
ضمنا مشخصات ملک مورد نظر به شرح جدول ذيل مي باشد.
رديف

آدرس و محل ملک

پالک ثبتي

نوع ملک

نوع کاربري

-1

راميان-روستاي توران فارس-خيابان واليت 11

90فرعي از 1اصلي

ويالئي

مسکوني

متراژ(مترمربع)
عرصه

اعيان

264.25

100

قيمت ارزيابي
شده(ريال)

مبلغ %5
تضمين(ريال)

330,000,000

16,500,000

توضيحات

تخليه نشده

شرايط پرداخت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح ذيل مي باشد.
دوره

ميزان پرداخت نقدي

ميزان پرداخت غيرنقدي (باقيمانده در اقساط)

الف

%100

-

ب

%50

 %50در اقساط  36ماهه

ج

%30

 %70در اقساط  36ماهه براي متصرف در صورت برنده شدن در مزايده در اولويت مي باشد.

تبصره  :1در شيوه خريد به صورت نقدي (گروه الف) برنده مزايده  %80مبلغ پيشنهادي را هنگام انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله و  %20الباقي
را هنگام انتقال سند مالکيت پرداخت مي نمايد.
تبصره  :2در پرداخت هاي غيرنقدي(گروه هاي ب و ج) با پرداخت حداقل  %50از کل ثمن معامله ،مورد معامله تحويل خواهد شد.
توضيحات:
متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست ابتدا جهت شرکت در هر مورد مزايده مبلغ  200/000ريال را به حساب شماره  3100.111.10000.5به نام
سپرده قرض الحسنه جاري-وجوه واريزي بابت شرکت درمزايده ومناقصه (امورمالي گلستان نزدبانک توسعه تعاون شعبه مرکزي گرگان -قابل
پرداخت در کليه شعب ) واريز و جهت دريافت اسناد و هماهنگي بازديد  ،از تاريخ انتشار آگهي روزنامه  ،روز يکشنبه مورخ 97/04/31تا ساعت
 15روزدوشنبه مورخ  97/05/22به ساختمان مديريت شعب استان گلستان واقع در گرگان – خيابان وليعصر(عج) -بعداز چهارراه تابلو-عدالت
(37کوچه کانون زبان ايران) مراجعه نمايند.
• متقاضيان خريد مي بايست پاکت هاي شرکت در مزايده را در قالب دو پاکت ( الف ) و ( ب) به صورت در بسته و امضاء شده ( براي متقاضيان
حقيقي ) و ممهور به مهر و امضاي شرکت ( براي مشتريان حقوقي ) حداکثر تا ساعت  15روز پنجشنبه مورخه  97/05/25به مديريت شعب استان
گلستان تسليم و رسيد دريافت نمايند.
• متقاضيان خريد بايد معادل  %5قيمت پايه مندرج در آگهي مزايده را بعنوان سپرده شرکت در مزايده به صورت نقدي به شماره 3100-111-10000-5
به نام سپرده قرض الحسنه جاري-وجوه واريزي بابت شرکت درمزايده ومناقصه (امورمالي گلستان نزدبانک توسعه تعاون شعبه مرکزي گرگان ،
قابل پرداخت در کليه شعب ) واريز و فيش واريزي آن را در پاکت ( الف ) قرارداده و روي پاکت مشخصات  .شامل :نام و نام خا نوادگي /نام شرکت
 /کد ملي /شماره ثبت شرکت /شمار تماس و شماره پرونده مورد مزايده)را قيد و مطابق با ساير شرايط و ضوابط قانوني تحويل بانک نمايند.
• متقاضيان خريد مي بايست ساير مدارک مورد نياز ( شامل  :فرم شرکت در مزايده ،فرم پيشنهاد قيمت  ،تصوير کارت ملي و تصوير تمامي صفحات
شناسنامه براي متقاضيان حقيقي و تصوير روز نامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات آن براي متقاضيان حقوقي ) را در پاکت (ب) قراردهند
• کليه امالک با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد از امالک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزايده براي تمامي شرکت
کنندگان امکان پذير خواهد بود.
• در مواردي که امالک داراي متصرف بوده و از لحاظ قانون تخليه نشده است ،تخليه اينگونه اموال بر عهده خريدار بوده و در صورت نياز به تنظيم
و کالت بال عزل جهت اخذ استعالمات تقبل کليه هزينه ها بر عهده خريدار است مگر هزينه تنظيم و کالتنامه که بالمناصفه خواهد بود.
• گشايش پاکات راس ساعت 10صبح روز يکشنبه مورخ  97/05/28درساختمان مديريت شعب استان گلستان انجام خواهد شد  .ضمنا حضور
شرکت کنندگان در جلسه گشايش اختياري و منوط به ارائه کارت شناسايي و رسيد تحويل پاکت پيشنهاد بوده و چنانچه تغييري در زمان و مکان
آن صورت گيرد مراتب به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسيد .ضمنا"به درخواستهايي که بعد ازتاريخ تعيين شده (درآگهي مزايده) به بانک ارسال
گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
• در نحوه فروش بصورت اجاره به شرط تمليک( گروهاي ب ،و ج) در صورت ارائه قيمت بصورت نقدي و مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي ،
اولويت با فروش نقدي خواهد بود .برگزار کننده ي مزايده ( بانک توسعه تعاون ) در پذيرش يا عدم پذيرش پيشنهادات مختار است.
• تضمين شرکت درمزايده معادل  %5قيمت پايه به صورت نقدي وياضمانت نامه بانکي معتبر مي باشد.
• هزينه هاي قانوني شامل هزينه آگهي روز نامه و هيات کار شناسان و  . . .بر عهده برنده ي مزايده خواهد بود .توضيحا هزينه هاي نقل و انتقال
سند مالکيت در دفتر اسناد رسمي بطور مساوي بعهده طرفين مي باشد.
• متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر وهماهنگي جهت بازديد درساعات اداري به مديريت شعب استان گلستان مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار97/4/31 :
خ ش97/4/31 :
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