» خبر

اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهى است هرگز سر خود را از
سجده برنخواهد داشت.

امام علي (ع):

مراسم رونمايي از تابلو نقاشي
پشت ديوار سامري در حوزه هنري
مراسم رونمايي از تابلو نقاشي «پشت ديوار سامري» اثر محسن
چخماقي ،قبلازظهر دومين روز مردادماه ،در نگاهخانه سوره حوزه
هنري برگزار خواهد شد.به گزارش پايگاه خبري حوزه هنري ،نقاشي
«پشت ديوار سامري» اثري از محسن چخماقي در حمايت از مقاومت
مردم سرزمينهاي اشغالي فلسطين ،دوم مردادماه در نگاه خانه
مرکز تجسمي حوزه هنري در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.
چخماقي درباره پيام تابلو نقاشي «پشت ديوار سامري» گفت :اين
اثر با هدف نشان دادن نيت پليد صهيونيستها در تصرف کامل
سرزمين فلسطينيان و بيتالمقدس توليد شده و همزمان نشانگر
روحي ه خستگيناپذير و مقاوم مردم فلسطين است.بنا بر اين گزارش،
مراسم رونمايي از اين اثر که با تکنيک رنگ و روغن روي بوم در
ابعاد  240در  120سانتيمتر خلق شده است ،با حضور جمعي از
هنرمندان ،مسئولين و صاحب اثر ساعت  11صبح روز سهشنبه دوم
مردادماه در نگاهخانه مرکز تجسمي حوزه هنري به نشاني خيابان
سميه ،نرسيده به خيابان حافظ برگزار خواهد شد.

اوقات شرعي

دو شنبه 97/5/1

اذان ظهر13:11:
اذان مغرب20:36:

سه شنبه 97/5/2

تهران

اصفهان

مشهد

قم

تبريز

40

38

40

44

33

27

22

23

23

19

اذان صبح4:26 :
طلوع آفتاب6:06 :

در سطح سينما و هنر جهاني به کاربلدها بيشتر بها ميدهند
اما اينجا همه در طنز ميگويند ما "ميتوانيم"؛ ولي چيزي جز
کليشه و رفتارهاي دون شأن انساني و خانوادگي نميبينيم .در
واقع طنز امروز هيچ آموزهاي براي مخاطب ندارد .رضا شفيعيجم
درباره مشکالت طنز امروز تلويزيون که مبتالبه کليشهها شده و
به هر قيمتي سعي ميکند مخاطب را پاي تلويزيون نگه دارد به
خبرنگار تسنيم گفت :متأسفم بگويم امروز هرکسي بهراحتي وارد
اين حوزه ميشود و در ميدان سخت ايجاد شادي و نشاط براي
جامعه و مردم ميآيند و آزمون و خطا ميدهند .واقعاً ميدان طنز،
جايگاه سرنوشتسازي براي هنرمند است که رقم ميخورد و جاي
آزمون و خطا نيست .اين را بدانيد که در همه جاي دنيا وقتي
کاري ضعيف باشد مخصوصاً طنز ،عوامل کار را طرد ميکنند و
خيلي زود آن شخص يا اشخاص هنرمند را از ياد ميبرند .وي با
اشاره به اينکه طنز را بايد جديتر بگيرند ،تأکيد کرد :ما بخش
طنز تلويزيون و سينمايمان را رها کردهايم و در اين فضاي رها،
هرچه ميخواهيم ميگوييم تا بهشکلي مخاطب بخندد؛ حاال فرقي
ندارد نوجوان و جوان ما به چهچيزي بخندند.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

WWW.RESALAT-NEWS.COM

چاپ:گلريز تلفن66795442:

دو شنبه اول مرداد  9 1397ذي القعده  23 1439جوالي  2018سالسي و سوم شماره9269

رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران :

فرهنگ ايثار و شهادت الگويي براي آزادي خواهان جهان است

رضا شفيع يجم :

 طنز امروز هيچ آموزهاي
به مخاطب نميدهد

صاحب امتياز :بنياد رسالت
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي
پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:

WWW.RESALAT-NEWS.COM

نماينده ولي فقيه ،معاون رئيس جمهور و رئيس
بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت :امروز فرهنگ
ايثار و شهادت به عنوان الگويي براي آزادي خواهان
در سطح جهان مطرح شده و بهطور مشخص باعث
تقويت نيروهاي مقاومت در سطح منطقه شده است.به
گزارش ايسنا ،حجتاالسال موالمسلمين سيد محمدعلي
توصيه مهدي فرجي به فيلمسازان جوان:

تحقيق و پژوهش براي
رسيدن به واقعيت را
سرلوحه کار قرار دهيد

شهيدي در ديدار با اعضاي کنگره ملي نقش امام
خميني (ره) در دفاع مقدس و  ۶۲۰۰شهيد استان
مرکزي يکي از مهمترين موضوعات مورد توجه در
بنياد شهيد و امور ايثارگران را زنده نگهداشتن ياد و
خاطره شهدا دانست و گفت :فرهنگ ايثار و شهادت
نقش بسيار مهمي را در شکلگيري و پيروزي انقالب
اسالمي داشت و امروز بايد بيش از گذشته در ترويج
اين فرهنگ بکوشيم.نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد
و امور ايثارگران فرهنگ ايثار و شهادت را برگرفته
از آموزههاي ديني و تأسي از امام حسين(ع) و قيام
عاشورا دانست و گفت :اين فرهنگ عامل مبارزه مردم
ايران با سلطه استکبار جهاني و نظام شاهنشاهي
بود و خيل عظيمي از مردم در راه اين مبارزه جان
خود را فدا کردند.

پروانه معصومي:

خبر »

زنان ايراني در طول تاريخ حجاب داشتهاند
بازيگر سريال "يوسف پيامبر (ع)" گفت :در تمام
ادوار تاريخ از همان زمان زرتشت و ساسانيان،
زنان ايراني هميشه حجاب داشتند و هميشه به
مسئله حجاب مقيد بودند.به گزارش خبرگزاري
فارس ،پروانه معصومي بازيگر پيشکسوت سينما و
تلويزيون در گفتوگو با ميزان ،درخصوص تالش
رسانه هاي معاند براي جلب مخاطب گفت :نه به
عنوان يک بازيگر زن سينماي ايران بلکه به عنوان
يک زن ايراني معتقدم اولين کاري که بايد مردم
انجام دهند اين است که به هيچ وجه شبکههاي
ماهوارهاي را نبينند.وي در همين راستا ادامه
داد :من عالوه بر اينکه با شبکههاي ماهوارهاي
مخالفم بلکه بر سر اينکه هيچگاه اين شبکهها را
نبينم تعصب خاصي دارم.بازيگر سريال "مردان

مهدي فرجي يکي از داروان جشنواره ايثار است که به فيلمسازان جوان
توصيه ميکند تحقيق و پژوهش را جدي بگيرند و به سناريو و تدوين
آثارشان اهميت زيادي دهند.فرجي توصيههايي درباره بخشهاي مختلف
فيلمسازي به جوانان حاضر در جشنواره داشت و گفت« :اگر فيلمسازان
جوان پژوهش جديتري داشته باشند و به اين بخش اهميت دهند
کارهاي بهتر و محکمتري ارائه خواهند داد که مطمئننا مورد توجه هم

جشنواره کتاب سال رضوي
به کار خود پايان داد

آنجلس" با اشاره به لزوم تالش بيشتر توليدات
داخلي براي الگوسازي تاکيد کرد :به اعتقاد من
نياز امروز جامعه اين است که آثار تصويري ما
تبديل به الگوي جامعه شوند تا نسل نوجوان و
جوان بتوانند از آثار ،بازيگران و هنرمندان ايراني
خودمان در داخل کشور الگو بردارند.

قرار خواهد گرفت .توصيه اول من اين است که تحقيق و پژوهش هرچه
بيشتر را براي رسيدن به واقعيت سرلوحه کار خود قرار دهند .سناريو
هم اهميت زيادي در موفقيت يک فيلم دارد در بعضي از آثار متاسفانه
سناريو محکمي وجود نداشت .در آخر هم تدوين اهميت زيادي در
ساخته شدن يک فيلم خوب دارد .فيلمسازان جوان توجه جدي به اين
بخش داشته باشند».

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خبر داد:

دهه کرامت ،دهه اميد و نشاط اجتماعي

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت :دهه کرامت دهه سرور ملي مذهبي ايرانيان
و گسترش بخش فضاي اميد و نشاط اجتماعي است و بايد تالش کنيم تا
ايام سرور مذهبي را جدي بگيريم و به دهههاي سرور مانند دهههاي سوگ
اهميت بدهيم.به گزارش ايسنا،سيد عباس صالحي گفت :امام رضا (ع) براي
ايرانيان بخش اصلي شناسنامه هويتي است .در بيش از هزار سال که ايشان در
جامعه ايراني قرار گرفته و حضورشان در زير اين زمين و آسمان بوده ،هويت
ايرانيان به امام رضا (ع) پيوند خورده است.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي دهه
کرامت را فرصتي براي شناسايي و آشنايي بيشتر با اين شناسنامه هويتي
توسط جامعه ايراني ،دانست و اضافه کرد :از اين جهت ميتوانيم دهه کرامت
را؛ دهه پيوست به اين شناسنامه هويتي بدانيم و به هر مقداري که بتوانيم
اين شناسنامه را زندهتر ،شادابتر و فعالتر نگه بداريم اين هويت ميتواند
از اين سر زندهتر باشد.

نمايه

تسنيم  /فرزاد منتي

نمايشگاه عکس صحنه در نگارخانه آفتاب
نمايشگاهي از آثار فاطمه شميمي با عنوان « صحنه» تا  4مرداد
در نگارخانه آفتاب برپاست.به گزارش روابط عمومي فرهنگسراي
آفتاب،در اين نمايشگاه تعداد  20فريم عکس در ابعاد 40در30
منتخب از آثار عکاسي فاطمه شميمي(عکاس تئاتر) با موضوع
عکاسي از نمايش هاي اجرا شده در سال هاي گذشته همچون
نمايش هاي خاطرات و کابوس هاي يک جامه دار از زندگي و
قتل ميرزا تقي خان فراهاني(اميرکبير) ،خاطرات هنرپيشه نقش
دوم ،مرگ يزدگرد ،حباب ،نفرين طبقه گرسنه ،آخرين آنار دنيا
و ...در معرض ديد عموم قرار گرفته است.عالقهمندان براي بازديد
از اين نمايشگاه مي توانند از ساعت  ۹صبح تا  ۱۸عصر به نشاني:
خيابان دکتر شريعتي ،روبهروي خيابان دولت،خيابان امامزاده،
فرهنگسراي آفتاب مراجعه کنند.

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان سمنان(سهامي خاص)

برنامههاي جديد شبكه شما براي مخاطبان

ازدواج  زير سايه
خورشيد

مدير شبكه شما در نشست خبري با حضور اصحاب رسانه از توليد و پخش
برنامههاي جديد اين شبكه براي مخاطبان خبر داد.به گزارش روابط عمومي
رسانه ملي ،محمدمهدي قاسمي با بيان اينكه شبكه شما روزانه بيش از
سه ساعت ارتباط زنده با سيماي مراكز استانها دارد گفت :ارتباط زنده با
مراكز در مجموع  11درصد از حجم برنامههاي توليدي شبكه شما را در بر
ميگيرد كه با احتساب بازپخش آنها 22 ،درصد توليدات اين شبكه را شامل
ميشود.مدير شبكه شما با بيان اينكه روزانه  20دقيقه مستندهاي فاخر مراكز
استانها از اين شبكه پخش ميشود خاطرنشان كرد :برنامههاي «كوالك» و
«خوشا شيراز» نيز در هفته چهار تا پنج ساعت آنتن شبكه شما را به خودشان
اختصاص ميدهند.

خادمان حرم مطهر امام رضا(ع)در مراسم
ازدواج چندين زوج جوان کرمانشاهي
شرکت کردند.در اين مراسم توسط يک
عاقد خادم رضوي,خطبه عقد اين زوجين
جاري شد4 .صحنه از اين مراسم نوراني
را با حضور كارواني زير سايه خورشيد
مي بينيد .

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 97 - 09
چاپ دوم

آگهي مناقصه عمومي يك مرحلهاي

كد سامانه ستاد 200971045000005 :
مجوز نفت1397 / 1848 :

شركت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه گازرساني به دومين خوشه زير مجموعه صنعت وكشاورزي (مركز) سمنان را با مشخصات ذيل به مناقصه بگذارد.
عنوان

شركت گاز استان سمنان به نشاني :سمنان-بلوار شهيد اخالقي-نبش خيابان دهه فجر

نوع،كميت و كيفيت كاال يا خدمات

انجام عمليات لوله فوالدي به قطر  2و  6اينچ (جهت تهويه و غالفي ) به طول تقريبي  234متر
انجام عمليات لوله گذاري شبکه توزيع پلي اتين با فشار  60 psiبه طول تقريبي  34088متر
تهيه مصالح مصرفي پروژه به عهده پيمانکار مي باشد( .قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد).

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

مبلغ  2.066.000.000ريال و شامل تضامين معتبر مندرج در آئين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد.

زمان و مكان تحويل اسناد مناقصه

حداكثر تا ساعت  16مورخ  97 / 05 / 20در سامانه فوق الذكر

زمان و نحوه دريافت اسناد مناقصه
هزينه خريد اسناد مناقصه

از ساعت  8مورخ  97 / 05 / 01لغايت ساعت  16مورخ  97 / 05 / 05از طريق مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به نشاني www.setadiran.ir
مبلغ  150.000ريال (با احتساب ماليات بر ارزش افزوده) واريزي به شماره شبا حساب نسيم  IR 780100004001129606378261نزد بانك مركزي به نام
تمركز وجوه سپرده شركت گاز استان سمنان

زمان گشايش پاكات(الف و ب)

مورخ  97 / 05 / 21ساعت 14:30

تلفكس امور قراردادها

تاريخ97 / 05 / 01 :

(نوبت اول)

شرح

نام و نشاني مناقصه گزار

دبير جشنواره بينالمللي کتاب سال رضوي گفت :مجموعا و در طي دورههاي
سوم تا يازدهم ،بيش از  ۳۰۰۰اثر رسيده که به زبانهاي گوناگون بوده و
نتايج آن هرسال اعالم شده است.به گزارش ايسنا ،مجتبي بذرافشانمقدم
که در آيين اختتاميه يازدهمين جشنواره بينالمللي کتاب سال رضوي
سخن ميگفت اظهار کرد :امسال يازدهمين جشنواره کتاب سال رضوي
نيز برگزار شد و از اين  ۱۱دوره ،دو دوره اوليه در مشهد برگزار نشده
و از دوره سوم تا به حال ،در مشهد شاهد برگزاري جشنواره بينالمللي
کتاب سال رضوي بودهايم.او افزود :دبيرخانه جشنواره تالش بر گسترش
فعاليتهاي علمي و پژوهشي مرتبط با سيره و ابعاد مختلف زندگي حضرت
عليبنموسيالرضا (ع) و خاندان آن حضرت و همچنين ،شناسايي ،تجهيز
و حمايت از توليدکنندگان و پديدآورندگان آثار برتر فرهنگي  -هنري
داشته است تا بتواند در اين زمينه گامهاي موثري بردارد.

023-33453844

شهرداري اسالمشهر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  1397از محل اعتبارات شهرداري اجراي
پروژههاي ذيل را از طريق مناقصه واگذار نمايد .بدينوسيله از اشخاص حقوقي واجد شرايط  ،داراي رتبهبندي
دعوت مي گردد جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد به امور قراردادهاي شهرداري اسالمشهر مراجعه
نمايند .ضمنا مهلت ارسال پيشنهادات حداكثر تا ده روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم خواهد بود .هزينه
درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
مبلغ اعتباري

مبلغ سپرده شركت در مناقصه
به ريال

رديف

موضوع مناقصه

رديف بودجه

1

روسازي ،جدولگذاري و روكش مكانيزه آسفالت معابر
اصلي و فرعي محله آسيبديدگان اجتماعي

33019/10

8/000/000/000

400/000/000

2

روسازي ،جدولگذاري و روكش مكانيزه آسفالت خيابان
هشت بهشت

33019/17

5/000/000/000

250/000/000

3

ترميم و لكهگيري آسفالت معابر منطقه دو

33019/3

4/000/000/000

200/000/000

4

روسازي ،جدولگذاري و روكش مكانيزه آسفالت معبر 14
متري حد فاصل ميدان شهيد مجازي تا بلوار قائميه

33019/9

3/000/000/000

150/000/000

جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي  www.setadiran.irمراجعه فرمائيد.

خ ش 97/5/1

روابط عمومي شركت گاز استان سمنان

در صورت امكان از «دور كند كولر» استفاده كنيد تا برق كمتري مصرف شود

آگهي مناقصه عمومي دومرحلهاي به شماره 9611017
نوبت دوم

شركت سهامي برق منطقهاي
گيالن

شركت برق منطقهاي گيالن در نظر دارد مناقصه احداث خط  132كيلوولت تغذيهكننده پست سيادتي را از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت به شماره ثبت ستاد  200971097000011و از طريق مناقصه عمومي دومرحلهاي برگزار نمايد .كليه مراحل فرآيند
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه ،ارائه پيشنهاد مناقصهگران و گشايش پاكتها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ،مراحل ثبتنام
در سامانه و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .به پيشنهادهاي واصله خارج از سامانه
تداركات الكترونيكي دولت و همچنين به پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ،ترتيب اثر داده نخواهد شد .ساير
اطالعات مورد نياز به شرح ذيل اعالم ميشود:
 -1نام و نشاني مناقصهگزار :شركت برق منطقهاي گيالن به نشاني رشت  -خيابان امام خميني  -چهارراه قدس  -امور تداركات و
قراردادها  -تلفن 01333325001-6
 -2موضوع مناقصه :احداث خط  132كيلوولت تغذيهكننده پست سيادتي
 -3زمان ،مهلت ،مبلغ و محل دريافت اسناد :متقاضيان ميتوانند از تاريخ درج آگهي تا ساعت  16روز پنجشنبه مورخ 97/05/04
به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس  www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ  500000ريال از طريق درگاه پرداخت
اينترنتي در وجه حساب نسيم بانك مركزي به شماره  4001106106025220به نام برق منطقهاي گيالن براي خريد اسناد مناقصه
فوق اقدام نمايند.
 -4شرايط پيمانكار :داشتن گواهينامه صالحيت حداقل پايه  4در رشته نيرو (پستها ،انتقال و توزيع نيرو) از سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور
 -5مدت انجام كار 3 :ماه هجري شمسي
 -6نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :مبلغ  270000000دويست و هفتاد ميليون ريال به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا واريز
وجه به حساب بانك مركزي به شماره ( 4001106106144732تمركز وجوه سپرده  -بودجه شركتهاي دولتي) ميباشد.
 -7مهلت ارسال پيشنهادها :تا ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  97/05/15ميباشد.
 -8تاريخ گشايش پيشنهادها :ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخ  97/05/15در دفتر مديريت محترم عامل ميباشد.
تذكر مهم :پيشنهاددهندگان ميبايستي ضمن بارگذاري كليه مدارك پاكتهاي (الف ،ب ،ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت
در مهلت مقرر ،نسبت به ارسال پاكت الف مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه ،در پاكت الك و مهرشده تا ساعت  10صبح
روز دوشنبه مورخ  97/05/15به دبيرخانه برق منطقهاي گيالن اقدام نمايند.
 -9تاريخ بازديد از مسير خط ساعت  9صبح روز يكشنبه 97/05/07
 -10ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.
 -11اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :تلفن مركز راهبري و پشتيباني 021-41934
تاريخ انتشار نوبت اول97/4/31 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/5/1 :
خش97/4/31 :
شناسه 208629

دفتر روابط عمومي شركت سهامي برق منطقهاي گيالن

تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/8
خ ش 97/5/1

حسين طال  -شهردار اسالمشهر

آگهي تجديد مناقصه عمومي
نوبت اول

شهرداري شهرجديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شوراي محترم اسالمي شهر به شماره 5/96/237ش
مورخ 97/2/21در خصوص اجراي فضاي سبز حاشيه بلوار خليج فارس جنوبي ،بلوار گوهران و بلوار فشند به مبلغ
 7/000/000/000ريال از طريق مناقصه عمومي مجدد اقدام نمايد .لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود از
تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت  10روز كاري جهت دريافت اسناد به نشاني  :شهر جديد هشتگرد،
شهرداري شهر جديد هشتگرد ،تلفن تماس  - 02644266400 :امور قراردادها مراجعه نمايند.
 -1نشاني محل اجراي پروژه  :شهر جديد هشتگرد
-2مهلت فروش اسناد  :از تاريخ  97/5/8لغايت 97/5/18
 -3مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد  :تا پايان وقت اداري  14/30روز شنبه مورخ  - 97/5/20واحد حراست
 -4زمان گشايش پيشنهادات  :روز يكشنبه مورخ 97/5/21
 -5در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط
خواهد شد.
 -6شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
-7كليه هزينههاي درج آگهي در هر نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 -8ساير شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/5/8
خ ش 97/5/1

اصغر آقائي -شهردار شهر جديد هشتگرد

