» خبر

بر تلخى حق ،شكيبا باش و زنهار از اينكه به شيرينى باطل فريب بخورى.

امام علي (ع):

جشن بزرگ واليت در ميدان امام حسين

(ع)

مدير فرهنگيهنري منطقه  ۱۲از برگزاري مجموعهبرنامههاي
مناسبتي دهه واليت خبر داد و گفت :در دهه واليت برنامههايي
با موضوع امامت و واليت همچون؛ نمايشگاه ،مسابقه عکس،
جشنواره نقاالن علوي ،ديدار با خانواده سادات شهيد ،جشن
بزرگ واليت در مراکز فرهنگي هنري منطقه  ۱۲برگزار ميشود.
به گزارش رسانه خبري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران،
سيد عليرضا فاطميانپور ،مدير فرهنگي هنري منطقه  ۱۲و
رئيس فرهنگسراي عترت در خصوص برنامههايي که به مناسبت
دهه واليت در ميدان امام حسين(ع) برگزار ميشود ،گفت :اين
مجموعه برنامهها از اول شهريور تا عيد غدير در حال برگزاري
است .از جمله اين برنامهها ميتوان به سومين جشنواره نقالي
و پردهخواني «غدير» اشاره کرد که به همت مرکز هنرهاي
نمايشي حوزه هنري و فرهنگسراي عترت از اول تا پنجم شهريور
در ميدان آييني امام حسين(ع) و همزمان در بوستان آب و
آتش و چند شهر ديگر نيز در حال برگزاري است .اختتاميه اين
جشنواره  ۶شهريور در حوزه هنري برگزار ميشود.

اوقات شرعي
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بيش از  364نفرازدانش آموزان برترمرحله كشوري المپيادهاي علمي،درحال
حاضر،ويژه برنامه فشرده دوره تابستاني خودرادردانشگاه اميركبير
مي گذرانند.اين مطلب راعنايت ساالريان ،معاون دانش پژوهان چوان
مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان درگفت وگو با خبرنگارماعنوان
كرد وافزود:دوره تابستاني دانش آموزان برگزيده رشته هاي مختلف
المپيادهاي علمي كه از 10مردادماه آغازشده است،تاپايان شهريورماه
ادامه خواهد داشت.وي با اشاره به اين كه دراين دوره آموزشي،
دانشآموزانيكبستهكاملشاملآزمونهايمتعدد،كارآزمايشگاهي،فعاليتهاي
اردويي وبرنامه آموزشي خاصي را دريافت مي كنند،خاطرنشان كرد:درپايان
دوره آموزشي،درنيمه دوم شهريورماه،آزمون هاي نهايي بين دانش
آموزان دررشته هاي مختلف برگزارمي شود وبرگزيدگان اصلي مشخص
ودارندگان مدال هاي طال،نقره وبرنز درهريك ازرشته هاي المپياد علمي
كشوري معرفي مي شوند.

دهمين دوره جشنواره مداد کمرنگ
به کار خود پايان داد
آثار دهمين دوره جشنواره نشريات دانش آموزي مداد کمرنگ به صورت
مجزا در دو مقطع متوسطه اول و دوم ويژه پسران و دختران داوري شد.به
گزارش روابط عمومي و امور بين الملل اتحاديه انجمن هاي اسالمي
دانش آموزان ،مسعود زين العابدين معاون فرهنگي تربيتي برادران
اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان گفت :اين جشنواره در دو
بخش آثار برتر(انفرادي) و نشريات برتر(گروهي) و در ده قالب ارائه اثر،
به کار خود پايان داد.وي با اشاره به فعاليت هاي صورت گرفته توسط
دبيرخانه افزود :آسيب شناسي شيوه نامه سال هاي گذشته ،تدوين
شيوه نامه جديد ،طراحي سامانه آنالين جشنواره ،توليد فايل هاي
راهنماي سامانه ،توليد موشن گرافي جشنواره ،راه اندازي کانال جشنواره
با بيش از  500عضو و  2هزار بازديد هر پست ،ارائه محتواي آموزشي
به تفکيک قالب هاي ارائه اثر از جمله اقدامات و فعاليت هاي دبيرخانه
در اين دوره برشمرد.
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چاپ:گلريز تلفن66795442:

ميالد عرفانپور:

حيدري :بهرهبرداري از آثار و ارزشهاي دفاع مقدس
در تمام شئون زندگي قابل استفاده است

شاعر مسلمان ،ياريخواه مظلومان است

ميالد عرفانپور در آستانه سالگرد فاجعه منا و با اشاره
به واکنش شعراي کشور به اين اتفاق گفت همانطور
که در قرآن آمده است شاعر مسلمان بايد ياريخواه
مظلومان باشد.به گزارش خبرگزاري مهر ،عرفانپور،
همزمان با سالگرد شهادت حاجيان ايراني در فاجعه
منا گفت :در حادثه منا ،جامعه ايران در يک غم بزرگ

سرپرست دانشگاه آزاد:

رفع دغدغه اشتغال
فارغالتحصيالن برنام ه مهم
دانشگاه آزاد است

فرو رفت .در اين حادثه ظلم آشکاري به حاجيان روا
شد .کساني که براي زيارت خانه خدا احرام بستند
و براي اداي يک تکليف الهي حج انجام مي دادند
به واسطه يک اشتباه عامدانه جان خود را از دست
دادند .اين اتفاق نشأت گرفته از سوءتدبير و البته نوعي
غرضورزي آل سعود بود که منجر به شهادت رسيدن
تعداد زيادي از حجاج شد.اين شاعر تصريح کرد :شاعر
مسلمان بايد ظلم ستيزي را سرلوحه کار خودش قرار
دهد و موضعي بگيرد که جامعه را نسبت به اتفاق رخ
داده هوشيار کند .آل سعود در اين جنايت متهم رديف
اول بود و بايد براي دادخواهي از آن تالش ميشد .از
همين رو شاعران نخستين قشري از هنرمندان بودند
که به عرصه وارد شدند و با شعر خود سعي کردند
مظلوميت حاجي ها ديده شود.

نشست خبري اولين جشنواره فعاالن دفاع مقدس
و مقاومت در فضاي مجازي با حضور سرهنگ
«حميد حيدري» رئيس مرکز توسعه و ترويج فرهنگ
دفاع مقدس در فضاي مجازي برگزار شد.وي گفت:
بهرهبرداري از آثار و ارزشهاي دفاع مقدس در تمام
شئون زندگي قابل استفاده است .همچنين جلوگيري
از تحريف و کمرنگ شدن آن وظيفه همه آحاد و
دستگاههاي دولتي است ،دبير اولين جشنواره فعاالن
دفاع مقدس و مقاومت در فضاي مجازي عنوان کرد:
مرکز توسعه و ترويج فرهنگ دفاع مقدس امسال
بهخاطر چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي
برگزاري اولين دوره اين جشنواره را در دستور کار
دارد .در اين راستا تالش کرديم دبيرخانه دائمي اين
اتفاق را ايجاد کنيم تا به جمعآوري آثار توليد شده

سرپرست دانشگاه آزاد عمليکردن علم و توجه به اقتصاد دانشبنيان را از
برنامههاي کلي اين دانشگاه در آينده عنوان کرد و گفت :رفع دغدغه اشتغال
فارغالتحصيالن برنام ه پيش روي اين دانشگاه است.به گزارش دانشگاه آزاد
اسالمي ،محمدمهدي طهرانچي در بازديد از طرح معرفت رضوي در واحد
نيشابور گفت :با تأسي از منويات مقام معظم رهبري همه بايد تالش کنيم
تا به تمدن نوين اسالمي در تمامي زمينهها دست يابيم تا غرب و دشمنان

نمايه

مهر /رهبر امامدادی

جشنواره آیینی ،سنتی
غ و ُمشتا در میناب
ُم 

غو ُمشتایکمشهریورماه
دومینجشنوارهآیینی،سنتی ُم 
در نخلستان مرکز تحقیقات کشاورزی میناب برگزار
غبُریُ ،کنگجوشی ،شیرهگیری،
شدُ .مشتاداریُ ،م 
سِ ِوندبافی ،صنایعدستی و برگزاری بازیهای بومی
و محلی از مهمترین برنامههای این رویداد است.
مراسم با ُمغبری آغاز و بعدازآن بهصورت کارناوال
تا محل جاگذاری دیگها (نزدیک ُمشتا) همراه با
نواختن موسیقی سنتی ادامه خواهد داشت .در
بین راه گروههایی در حال سوند بافی هستند که
مردم میتوانند از نحوه کار آنها بازدید نموده
تا به محل ُمشتا برسند .نشیمنگاههای محلی( ُگفاره)
جهت مستقر شدن حاضرین و مشاهده مراسم در نظر
گرفته شده است.خانهای بومی ساختهشده از اجزای
نخل نیز برپا خواهد شد که دیدن آن برای بسیاری
از مردم خاطرهانگیز خواهد بود.

آگهي تجديد مناقصه عمومي

يك مرحلهاي شماره مناقصه 97/4

تاريخ انتشار نوبت  اول 97/6/3
خ ش 97/6/3

روابط عمومي اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه

نگاه »
حاج احمد متوسليان نجات داده مي شود

»

مهدي افشاريان

بازي رايانه اي با نام «حاج احمد» با موضوعيت نجات حاج احمد متوسليان از زندانهاي
رژيم صهيونيستي طراحي و روانه بازار ميشود .مدير پروژه توليد بازي «حاج احمد» در
موسسه مصاف در باره ساخت اين مجموعه اعالم کرده است :ايده پروژه احمد متوسليان
را چهار سال پيش آقاي علي اکبر رائفيپور مدير موسسه مصاف مطرح کرده بود ،که
متاسفانه عدم وجود يک تيم منسجم و کمبود امکانات باعث تاخير در زمان کليد خوردن
اين پروژه شد اما از هشت ماه گذشته تيمي در داخل مجموعه مصاف تشکيل داده شده و کار
روي داستان و بازينامه اين پروژه آغاز شده است.شخصيت اصلي اين بازي يک سردار سپاه
ايراني است که با احمد متوسليان در زمان دفاع مقدس همرزم بوده و هم اکنون در سوريه
مشغول به عمليات بر ضد تکفيري هاست .به گفته مهدي خزاف ،مدير پروژه ،فرمانده ايراني
که قهرمان بازي است ،در ابتداي داستان و بازينامه در محاصره داعش گرفتار و به فلسطين
اشغالي تحويل داده ميشود .اين سردار در زندان متوجه ميشود که احمد متوسليان از
فرماندهان اوليه سپاه پاسداران انقالب اسالمي هم در زندان هاي رژيم صهيونيستي زنداني
است .داستان اين بازي حول محور تالش فرمانده غيور ايراني براي آزادي خودش و حاج
احمد متوسليان ميگذرد.مصاف يک مجموعه فرهنگي و رسانهاي است که در اصل هدف
آن مبارزه با صهيونيسم و اومانيسم است و با توجه به اهميت انتظار فرج ،موسسه از سال
 1391به طور رسمي فعاليت خود را در زمينه دشمن شناسي و مهدويت و با هدف زمينه
سازي ظهور حضرت صاحب االمر (ارواحنا فداه) آغاز کرده است .بخش بازيسازي اما تنها
هشت ماه است که رسما فعاليتش را در اين موسسه آغاز کرده است .اين موسسه فرهنگي
با توجه به تجربياتي که از ساخت چند بازي رايانه اي در مجموعه خود داشته شروع به
نوشتن بازينامه کرده و در حال تکميل آن است و توليد اين پروژه رسما آغاز شده است.
نيروهاي به کار گرفته شده براي اين بازي جزء نيروهاي درجه يک فني کشور هستند تا
در قالب يک بازي رايانه اي شخصيت سردار اسالم حاج احمد متوسليان را براي جوانان
بازشناسي کنند .تاکيد روي حاج احمد متوسليان همواره از تاکيدات خاص اين تيم بوده
است و لزوم معرفي هرچه بيشتر اين فرمانده غيور به خاطر آن است که در عين اقتدار
و صالبت ،مظلوم واقع شد و چندين سال است که توجه ارزنده اي به ايشان نشده و تنها
صحبتهايي که از حاج احمد متوسليان ميشود ،منحصر به مناسبتهاست .حاج احمد
قريب به  30سال است که در اسارت است يا حداقل تکليفش مشخص نيست .در واقع
اين بياعتنايي به يکي از سربازان وطن باعث شد تا ايده اوليه اين پروژه عقيدتي-رايانه اي
شکل بگيرد .سردار حسين دهقان سوم خرداد ماه سال  1395اعالم کرد حاج احمد
متوسليان و ديپلمات هاي ايراني همچنان در زندان هاي صهيونيستي هستند و همچنين
سيد حسن نصراهلل ،دبير کل حزباهلل لبنان ميگويد که از مدارک به دست آمده مي توان
دريافت که اين افراد در سرزمين هاي اشغالي در اسارت هستند و شايد اين بازي رايانه اي
به سهم خود نگذارد تا خاطره اين مردان خدا از يادها فراموش شود.

آگهي مزايده عمومي
مرحله دوم-نوبت دوم

نوبت  دوم

موضوع مناقصه :خدمات نگهداري فضاي سبز ،نظافت و پاكسازي اماكن و محوطههاي بندر لنگه و
بنادر تابعه (چارك ،آفتاب ،سيري ،الوان و بندر شيوء)
دستگاه مناقصهگزار :اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه
نوع مناقصه :يك مرحلهاي
مدت اجرا :يك سال
محل اجراي پروژه :اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه و بنادر تابعه
 -1مهلت فروش اسناد :از تاريخ انتشار آگهي  97/5/31لغايت 97/6/10
 -2نحوه دريافت اسناد به دو روش:
الف) مراجعه حضوري به  اداره بنادر و دريانوردي بندرلنگه  -ساختمان خدمات -امور حقوقي و
قراردادها و ارائه اصل فيش واريزي به حساب درآمد بندر نزد بانك ملي شعبه گمرك به شماره حساب
 2176455411008به مبلغ  800/000ريال .بديهي است مبلغ مذكور قابل برگشت نميباشد.
ب) از طريق سايت  www.lengehport.pmo.irبه صورت رايگان
 -3مهلت تحويل اسناد :تا ساعت  12روز پنجشنبه تاريخ 97/6/22
محل تحويل اسناد :اداره بنادر و دريانوردي -ساختمان مركزي -دبيرخانه  -تلفن076-44243281-5 :
داخلي 2229
 -4ميزان سپرده شركت در مناقصه 900/000/000 :ريال (نهصدميليون ريال) به صورت ضمانتنامه بانكي
معتبر و يا واريز مبلغ فوق به حساب سپرده بندر تحت شماره  2196455424002بانك صادرات
 -5محل و زمان بازگشايي پاكات :روز شنبه تاريخ  97/6/24ساعت  10:00اداره بنادر و دريانوردي بندر
لنگه -ساختمان مركزي دفتر مديريت
 -6شرايط خاص:
* دارا بودن حداقل دو كار مشابه در زمينه موضوع قرارداد در پنج سال اخير
* ارائه رضايتنامه از كارفرماي مربوطه
* ارائه گواهي عدم بدهي مالي به سازمان بنادر و دريانوردي
* ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي
* ارائه مدرك گواهي صالحيت ايمني پيمانكاري از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
ضمنا دريافت اسناد از طريق سايت مناقصات كشور نيز امكان پذير ميباشد.
  http://iets.mporg.ir
 براي كسب اطالعات بيشتر در ساعت اداري با تلفنهاي  076-44243281-5تماس حاصلفرماييد.
هزينه انتشار آگهي و پرداخت كليه هزينهها به عهده برنده مناقصه ميباشد.

بپردازيم و زيرساختها را براي توليدات جديد رقم
بزنيم .سرهنگ حيدري به اتفاقات اين جشنواره
اشاره کرد و گفت :بخشهاي اصلي جشنواره امسال
پايگاههاي اطالعرساني ،پيام رسانها ،شبکههاي
اجتماعي ،نرم افزارهاي کاربردي ،هنرهاي ديجيتال
و سرگرميهاي ديجيتال خواهد بود.

نتوانند از طريق وابستهکردن به کشور و ملت ما ضربه بزنند.وي افزود :اين
دستيابي تنها در سايه اعتقاد به خداوند بزرگ و ائمه اطهار و ارتقاي شناخت
و معرفت از راه و روش و سلوک ائمه امکانپذير خواهد بود.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمي حضور در اين نوع اردوها را فرصت مغتنمي
براي دانشجويان عنوان کرد و گفت :اين نوع برنامه ها منجر به ارتقا سطح
علمي و فرهنگي دانشجويان خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دريانوردي
اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/6/4

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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معاون دانش پژوهان جوان مركزملي
پرورش استعدادهاي درخشان:

ويژه برنامه دوره تابستاني
دانش آموزان برترمرحله كشوري
المپيادهاي علمي تشريح شد

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

WWW.RESALAT-NEWS.COM

سازمان اتوبوسراني شهر نظرآباد و حومه به استناد مجوز هيئت  مديره شماره  25/189مورخ
 97/03/09در نظردارد غرفههاي پايانه را از طريق مزايده عمومي به صورت اجاره به مدت
يك سال واگذار نمايد .متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات و دريافت اوراق شركت در
مزايده به سازمان مراجعه و مبلغ  %5از مبلغ پيشنهادي را به عنوان سپرده شركت در مزايده
براي هر يك از غرفهها به حساب سپرده شماره  0104533401003بانك ملي واريز يا معادل آن
اسناد خزانه تهيه و ضميمه پيشنهادات خود نموده و حداكثر تا تاريخ  97/6/17به واحد مالي
سازمان ارائه نماييد .سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار بوده و به پيشنهاد
مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد
و هزينه آگهي و كارشناسي به عهده برندگان مزايده خواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/28
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/6/4
خ ش 97/5/28

تركيان
سرپرست سازمان اتوبوسراني

آگهي مناقصه (نوبت دوم)

دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان در نظر دارد اجراي پروژه با شرايط ذيل و مشخصاتي كه در نقشهها و اسناد مناقصه ذكر گرديده است را از طريق مناقصه
به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد لذا از پيمانكاران متقاضي و واجد شرايط ،دعوت ميگردد نسبت به دريافت اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند.
 -1موضوع مناقصه  :انجام عمليات اجرايي پروژه تكميل ساختمان مجموعه ورزشي در دو طبقه با زيربناي  4750متر مربع بانضمام محوطهسازي
مربوطه.
 -2مبلغ اوليه برآورد اجراي كار :برآورد اجراي كار با فهارس بهاي سال  1397سازمان برنامه و بودجه كشور حدود  66/783ميليون ريال ميباشد كه
از اين مبلغ  12/484ميليون ريال مربوط به كارهاي تاسيسات مكانيكي و برقي ميباشد.
 -3مدت و محل اجراي كار :مدت اجرا  18ماه
 -4محل اجراي كار :استان كرمان ،شهر رفسنجان ،سايت اصلي دانشگاه
 -5رشته و رتبه پيمانكار :دارا بودن حداقل رتبه  5ابنيه و حداقل رتبه  5تاسيسات و تجهيزات ابنيه
 -6كارفرما :دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان
 -7مشاور طرح :مهندسين مشاور شهر راز پارت
 -8نشاني محل توزيع اسناد :واحد مناقصات مهندسين مشاور شهر رازپارت -به آدرس :كرمان  -شهرك باهنر -خيابان بحرالعلوم -خيابان نخل -پالك
 66شماره تماس 034-32450237 :و 034-32453253
 -9مهلت دريافت اسناد مناقصه :از تاريخ چاپ آگهي نوبت اول تا  10روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم
 -10آخرين مهلت تسليم اسناد تكميل شده توسط متقاضيان :پايان ساعت اداري  15روز پس از آخرين مهلت توزيع اسناد ميباشد.
 -11تضمين شركت در مناقصه :مبلغ تضمين شركت در مناقصه  3/339/156/485ريال است كه ميبايست مطابق اسناد مناقصه تهيه گردد.
 -12قيمت اسناد مناقصه :دو ميليون ريال
 -13نشاني محل تسليم اسناد تكميل شده :دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان -ميدان  22بهمن ابتداي بلوار واليت ،دبيرخانه مركزي دانشگاه.
 -14ساير شرايط در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
الزم به ذكر است كه شركت در فراخوان حقي را براي مناقصهگران به وجود نياورده و دانشگاه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات و كل پيشنهادات
واصله مختار است .ضمنا هزينه چاپ آگهي از برنده مناقصه دريافت ميشود.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/5/28
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/6/4
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روابط عمومي دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان

