» خبر

خدا با ماست و نيازمند ديگرى نيستيم ،و حق با ماست و باكى نداريم كه كسى
از ما رو بگرداند.

امام زمان (عج):

اوقات شرعي

زمان ونحوه دفاع داوران استاني بخش
دانش آموزي جشنواره جوان خوارزمي اعالم شد
نمايندگان گروه هاي داوري استان هابراي دفاع حضوري از طرح هاي
اعالم شده به همراه دبيرجشنواره جوان خوارزمي استان،روزهاي 4
و 5شهريورماه دردانشكده علوم پايه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
حضورمييابند.روابطعموميواموربينالمللمركزمليپرورشاستعدادهاي
درخشان ودانش پژوهان جوان با اعالم اين مطلب،خاطرنشان كرد:روز
يكشنبه چهارم شهريور ماه،نمايندگان داوري برخي ازاستانها وروز دوشنبه
 5شهريور ماه نيز نمايندگان داوري برخي از ديگراستانها دربرنامه
دفاع حضوري شركت مي كنند.

آغاز به کار دهمين کنفرانس آموزش شيمي ايران
با همکاري موزه ملي علوم و فناوري ايران
دهمين کنفرانس آموزش شيمي ايران ،با همکاري و برپايي نمايشگاه
جانبي «رازي» موزه ملي علوم و فناوري ايران ،با حضور انديشمندان،
مديران و مربيان آموزش شيمي کشور در محل دانشگاه علم و صنعت
برگزار شد.به گزارش روابط عمومي موزه ملي علوم و فناوري ،دکتر جليلي
رئيس اين موزه به عنوان يکي از سخنرانان اصلي افتتاحيه اين کنفرانس
دو روزه ،به نقش شيمي در مواجهه با چالشهاي قرن بيست و يکم اشاره
کرد و افزود :اهميت شيمي در زندگي روزمره بر هيچکس پوشيده نيست
اما نتوانستهايم به خوبي از علم شيمي در حل مشکالت جامعه استفاده
کنيم.رئيس موزه ملي علوم و فناوري ايران گفت :يکي ديگر از چالشهاي
امروزي فاصله طبقاتي است که در کشور ما بسيار زياد شده است .رشد
مناسب جمعيت جامعه از جمله چالشهاي پيش رو است.

عرض ه دستاوردهاي کانون در مدار
تحول وزارت آموزش و پرورش
تازههاي توليد يک سال گذشته کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
در نمايشگاه دستاوردها و عملکرد وزارت آموزش و پرورش با عنوان «برمدار
تحول» عرضه شده است.به گزارش ادارهکل روابط عمومي و امور بينالملل
کانون ،در اين نمايشگاه که به مناسبت هفته دولت در دبيرستان البرز
تهران برپا شده است  96عنوان از کتابهاي چاپ اول کانون در يک سال
گذشته در معرض ديد عالقهمندان قرار گرفته است.همچنين پوسترها،
تابلوها ،تيزرهاي تبليغاتي چهار عنوان پويانمايي «گرگم و گله ميبرم»،
«زري زري کاکلزري»« ،کاش يک برادر داشتم» و «ماهيگير و بهار» و
دو فيلم سينمايي «دوچ» و «ضربهفني» از تازههاي امور سينمايي کانون
در نمايشگاه دستاوردها و عملکرد يکساله وزارت آموزش و پرورش
عرضه شده است.

معرفي ادبيات ايران در جشنواره
ملل آمريکا توسط يک آمريکايي
کارولين کراسکري ،مترجم آمريکايي ،در جشنواره فرهنگي ادبي
ملل آمريکا به معرفي ادبيات ايران در غرفهاي مستقل با نام ايران
پرداخته است.افشين شحنهتبار ،مدير انتشارات ايراني ـ انگليسي
«شمع و مه» ،در گفتوگو با خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران
پويا ،گفت :کارولين کراسکري براي سومين سال متوالي با حضور
در جشنواره فرهنگي ادبي ملل در آمريکا به معرفي ادبيات ايران
پرداخته است ،جشنواره ملل که اين بار در شهر سنت لوئيس در
ايالت ميسوري برپا شده به معرفي فرهنگ و آداب و هنر کشورهاي
مختلف مي پردازد.

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:
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عليرضا شجاعنوري :

وزير ارشاد :

امنيت حاکميت در اتاق شيشهاي بيشتر است
اقدامات و فعاليتهاي اين وزارتخانه در يک سال
گذشته پرداخت.اين عضو کابينه دولت دوازدهم با
اشاره به اينکه نميخواهم بگويم مسئوالن پاکدست
کم هستند ،افزود :اين مدلگيري جامعه در مورد
فاصله گرفتن مسئوالن از مردم تا حدودي درست
است اما اينکه اين تصور هم ايجاد شود که فاصله
دولتمردان فعلي با مردم نسبت به شهيداني مانند
رجايي و باهنر خيلي زياد است ،ممکن است ما را به
افراط بکشاند.وي در ادامه درباره اقدامات و برنامههاي
وزارت ارشاد در يک سال گذشته ،با تأکيد بر محوريت
اصل شفافيت در اجراي اين برنامهها گفت :ما هم در
حوزه دبيرخانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
و هم در خود وزارت ارشاد و در حيطههايي مانند
جشنوارهها ،نمايشگاهها و مجوزها ،به صورت جدي
وارد فضاي شفافسازي شدهايم.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي شفافيت را سرلوحه
اقدامات انجام شده در اين مجموعه طي سال گذشته
اعالم و تصريح کرد :هر مقدار حاکميت در اتاق
شيشهاي زندگي کند ،در امنيت بيشتري قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ،سيد عباس صالحي وزير
فرهنگ و ارشاد اسالمي به مناسبت هفته دولت
با حضور در برنامه تلويزيوني «نگاه يک» به تشريح
کوروش زارعي :

جشنوارهها را
مقاومتي اداره ميکنيم

تماشا »

جاي نصيحت در فيلم کودک نيست
دبير اسبق جشنواره فيلمهاي کودکانونوجوانان گفت:
بايد به سينماي کودک و نوجوان نگاه غير بخشنامهاي
داشت ،در حال حاضر بيشتر نگاه معطوف به بخشنامه
است .شجاعنوري گفت :اين جشنواره در سالهاي اول
برگزاري جريانسازي ميکرد و در سطح بينالمللي هم
براي خودش اعتباري پيدا کرده و در داخل کشور نيز
اعتبار خوبي به دست آورده بود .به گونهاي که فيلمسازان
خوب و مطرح کشور در آن سالها تشويق به ساخت فيلم
کودک ميشدند .در واقع اعتبار جشنواره کودک در آن
دوره بر پايه همين جريانسازي بود.اما امروزه متأسفانه
بيشتر فيلمهاي کودک و نوجوان از فقدان مشاوره و
نگاه روانشناسانه رنج ميبرند و فيلمهايي هستند که
با ذهن بزرگسال براي کودکان ساخته شدهاند ،حتي
فيلمهايي که براي کودک ساخته شدهاند ،چون از
دريچه ذهن بزرگساالن عبور کردهاند ،با کودک ارتباط

مدير مرکز هنرهاي نمايشي حوزه هنري گفت :ما در حوزه هنري مقاومتي کار ميکنيم
و جشنوارهها را براي حيات آنها و به عشق بچهها برگزار ميکنيم تا بهانهاي براي توليد
باشد.به گزارش فارس ،،کوروش زارعي مدير مرکز تئاتر حوزه هنري گفت :اين جشنواره
 7تا  9شهريور ماه با حضور استانهاي آذربايجان شرقي ،بوشهر ،گيالن ،مازندران،
مرکزي ،اصفهان ،خوزستان و همدان در بابلسر و ساري برگزار ميشود.وي با اشاره به

فيلمي که با اميد به نسل جوان مي نگرد

»

نميگيرند .کسي که ميخواهد براي کودک فيلم بسازد،
بايد کودکان ،ذائقه و روحيات آنها را بشناسد.کودک نياز
به قصه دارد و دوست ندارد که نصيحت شود .داستاني
که بر پرده سينما روايت ميشود ،بايد ريتم خوب داشته
باشد؛ زيرا بچههاي امروز به انواع سرگرميها و بازيها
در سطح جهان دسترسي دارند و فيلم ايراني در رقابت
با محصوالت بينالمللي است.

اينکه جشنواره به خرده فرهنگها و داستانهاي بومي مازندران مرتبط است ،گفت :با
توجه به دغدغه رهبر انقالب درباره سبک زندگي ايراني اسالمي ما هم اين شعار را در
فراخوان خود قرار داديم.رئيس مرکز هنرهاي نمايشي حوزه گفت :اين جشنواره يک
مسير جديدي بر تئاتر کشور باز کرده و آن هم بخش اجراپژوهي است و مورد اقبال
قرار گرفته و تالش داريم برگزيدهها را به جشنواره سوره هم راه دهيم.

نمايه

ايرنا /امين رحماني

عشاير کرمانج خلخال
جابهجايي اقوام در مناطق مختلف ايران يک
سنت سياسي در شيوه کشورداري ما بهشمار
ميرود .عشاير کرد از حدود دويست و پنجاه
سال پيش از خراسان به تالش و خلخال کوچانده
شدهاند  .مهمترين محدوده عشاير کردنشين
کرمانج در حال حاضر در شمال خلخال قراردارد.
هسته مرکزي آن همگي از دو طايفه شاطرانلو
و خالتانلو هستند .در حال حاضر اکثر کردهاي
شمال خلخال شيعه مذهب مي باشند و تنها
 2روستاي جعفرآباد و سجهرود در جنوب
خلخال  ،پيرو مذهب شافعي هستند .مهاجرت
آنها به پايتخت و شهرهاي شمالي کشور  6تا
هشت ماه است.

آگهي فراخوان مرحله اول

مهران راستي
يک اثر موفق سينمايي ،اثري است که عالوه بر توجه به نيازسنجي
گرفتن اقتضائات زمان خود ،به بُعد رسانه اي سينما نيز
مخاطب و در نظر
ِ
توجه داشته باشد ،چرا که رسانه ابزار انتقال پيام به مخاطب است و نفي
اين بُعد از سينما به معناي نفي مخاطب بوده و عم ً
ال ناممکن است .پس
در جوامعي که ضعف و فقر حاکم است ،آثاري که قدرت و ثروت را بر
پرده نقره اي بنشانند در گيشه موفقند؛ در جوامع مغموم و افسرده هم آثار
شاد و کمدي و يا در جوامعي که از بي عدالتي رنج مي برند ،عدالت طلبي
موضوعي مناسب و در خور توجه است.
فيلم «کاتيوشا» از ژانر انتخابي اش گرفته که کمدي باشد تا محتواي
اثر که عدالت طلبي است؛ گزينه مناسبي براي جامعه غمزده و
آسيب ديده زمان ماست؛ آسيب ديده از تبعيض ها و فشارهاي مالي و
اقتصادي .شخصيت اصلي فيلم ،خليل کاتيوشا که تاب و تحمل تبعيض ها
و بي عدالتي ها و خالصه هيچ ضد ارزشي را ندارد ،مورد بي مهري
صاحبان قدرت بوده و حتي نسل جديد هم توان درک و فهم دغدغه هاي
او را ندارند؛ شخصيتي سرسخت ،پاک ،دوست داشتني و جنگنده که حتي
انتخاب نامش هم تلميحي است بجا به ابراهيم خليل اهلل عليه السالم؛
همان بت شکني که خدا او را خليل و دوست خود مي داند .بت ها در هر
عصري بوده اند و خواهند بود ،در عصر و زمانه پيامبران ،چوبي و سنگي
و در عصر و زمانه ما از پوست و گوشت ،و از صاحبان قدرت و ثروت.
بت شکني عصر ابراهيم عليه السالم با تبر و دل بريدن از جان و فرزند
و مال؛ و بت شکني امروز با دل بريدن از مال و آبرو .آبرويي که با صرف
کمترين وقت و هزينه در فضاهاي رسانه اي ،فضاهاي مجازي و در صفحات
ديجيتال سايت ها و شبکه هاي اجتماعي به سادگي در خطر خواهد بود.
عدالت طلبي اي که ديگر خطر آن حذف فيزيکي و آتش و ترور نيست
بلکه ترور شخصيتي است ،آن هم در فضايي که شناخت دوست و دشمن
به سختي ميسر است .کاتيوشا هم براي خليل لقبي است گويايِ کوبندگي،
دالوري و شجاعت او .اين دالوريِ او به حدي است که از هيچ خطري
براي عدالت رويگردان نيست.
از ديگر موضوعات مهم فيلم ،پرداختن به شکاف شديد طبقاتي است،
طبقه اي که هميشه مدعي اند و طلبکار و در برابر فقر معترضند و براي
کمک به فقرا قدم از قدم بر نمي دارند .در هر معضل و مشکلي معترض
به قشر انقالبي اند و خود تنها نظاره گر ظلم .شکاف بين نسلي نيز از ديگر
دغدغه هاي خالق اثر و از معضالت زمانه ماست که با طنزي شيرين و
لطيف در فيلم گنجانده شده است .کاتيوشا در مورد شکاف بين نسل ها
مانند برخي آثار سينمايي تنها به ذکر معضل نپرداخته و با اميد به نسل
جوان مي نگرد و شناخت در سايه مهرباني را راهکار مي داند؛ آنچنان که
در شخصيت عرشيا ،همين آشنايي با نسل دهه چهل که جنگ را پشت
سر نهاده به همراه مهرباني و دلسوزي پدرانه خليل و شناخت اجمالي و
مختص ِر او از شهدا (به واسطه احسان شهيد مفقود االثر) که تحولي نرم در
شخصيت عرشيا به وجود مي آورد ،تحولي نجات بخش که آنچنان عميق و
تام و تمام نيست ولي باورپذير و قابل قبول است نه ناگهاني و غير واقعي،
و همين باورپذيري است که بر دل مخاطب مي نشيند.

اصالحيه

اصالحيه تجديد آگهي مناقصه عمومي
(يک مرحله اي)

اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر) در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه از پيمانكاران
واجد شرايط خريداري نمايد.
رديف

شرح اقالم

محل تحويل رنگ

محلهاي خطكشي

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه

1

خريد خط و رنگ ترافيكي

انبار اداره كل در ايرانشهر

كل حوزه استحفاظي اداره كل

1/500/000/000

 1397/6/25ساعت  10صبح

لذا از كليه شركتهايي كه شرايط الزم جهت توليد و فروش رنگ ترافيكي و همچنين اجراي خط ترافيكي را دارند دعوت به عمل ميآيد از
تاريخ نشر آگهي نوبت اول به مدت  5روز جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :استان سيستان و بلوچستان  -شهر ايرانشهر  -خيابان امام
خميني(ره)  -اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر)  -اداره پيمان و رسيدگي مراجعه نمايند.
 -1شركتهايي ميتوانند در مناقصات فوق شركت كنند كه مجوز با تاريخ معتبر از اداره كل ايمني و حريم راههاي وزارت راه و شهرسازي را
داشته باشند.
 -2نوع مناقصه :عمومي  -يكمرحلهاي
 -3تاريخ دريافت اسناد مناقصه از اداره كل :از تاريخ چاپ نوبت اول آگهي در روزنامه به مدت  6روز
 -4آخرين مهلت تحويل اسناد تكميل شده مناقصه به اداره كل جهت شركت در مناقصه :ساعت  12ظهر مورخ 1397/6/24
 -5محل بازگشايي پاكات مناقصه :اداره كل  -دفتر مديريت
 -6واگذاري كار براساس قيمت مقطوع ميباشد.
 -7نوع تضمين شركت در مناقصه :ضمانتنامه بانكي و يا واريز مبلغ ذكر شده به حساب شماره  2176322662004بانك ملي حساب سيبا
(دريافت وجوه سپرده اداره كل راه و شهرسازي ايرانشهر)
 -8تاريخ شروع اعتبار و مدت اعتبار تضمين شركت در مناقصه :تاريخ شروع در بازه زماني دريافت اسناد مناقصه از اداره كل تا تاريخ تحويل
اسناد مناقصه به اداره كل جهت شركت در مناقصه  -مدت اعتبار  3ماه
 -9اين پروژه پيشپرداخت ندارد.
 -10مطالبات پيمانكار در اين پروژه به صورت اسناد خزانه اسالمي پرداخت ميگردد.
تاريخ انتشار97/6/5 :
روابط عمومي
خ ش97/6/5 :

اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان سيستان و بلوچستان (ايرانشهر)

آگهي مزايده  -نوبت دوم

مزايدهگذار :اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان لرستان
موضوع مزايده

ميزان ضمانتنامه بانكي جهت شركت در مزايده

اجاره طبقه دوم ساختمان مجتمع فرهنگي هنري سيمرغ اليگودرز شهرستان اليگودرز  -خيابان مهديه ،خيابان ارشاد

ده درصد قيمت پيشنهادي يكساله

 -1ميزان تضمين شركت در مزايده ده درصد قيمت پيشنهادي به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر در پاكت سربسته در اختيار مزايدهگر قرار گيرد.
 -2محل دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات :اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي لرستان (دبيرخانه واگذاري فضاهاي اداري)
 -3از تاريخ نشر آگهي به مدت  10روز جهت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات مراجعه شود (به پيشنهاد ناقص و فاقد ضمانتنامه بانكي ترتيب اثر داده نخواهد شد).
 -4پيشنهادات شامل سه پاكت  -پاكت الف :قيمت پيشنهادي  -پاكت ب :ضمانتنامه بانكي  -پاكت ج :صالحيت قانوني ميباشد.
 -5مزايدهگر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات اختيار تام دارد.
 -6در پشت پاكت پيشنهادي ،متقاضي مكلف است نام و نام خانوادگي و آدرس دقيق و شماره تلفن خود را قيد نمايد.
 -7كليه هزينههاي ماليات ،عوارض ،كارشناسي دادگستري ،آگهي بر عهده برنده مزايده است.
 -8برنده مزايده ميبايست ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعالم نتيجه ،براي انجام معامله حاضر شود در غير اين صورت سپرده وي ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله صورت ميگيرد.
 -9برنده مزايده براي حسن اجراي تعهدات خود ميبايست ،درآمد يكساله مورد اجاره را به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي در وجه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي لرستان تامين نمايد.
شرايط شركت در مزايده:
الف :اشخاص حقوقي
 -1عدم شمول منع مداخله كاركنان (براي مديرعامل/مديرمسئول و ساير سهامداران باالي  5درصد)
 -2دارا بودن ساير شرايط اشخاص حقيقي (موضوع بند ب) براي مديرعامل و مدير موسسه داراي شماره ثبت و شناسنامه ملي و مجوز فعاليت از مراجع ذيصالح
ب :اشخاص حقيقي
 -1دارا بودن مجوز فعاليت از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يا ساير مراجع ذيصالح
 -2دارا بودن تابعيت ايراني
 -3التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي
 -4عدم عضويت در گروههاي معاند و برانداز
 -5تعيين صالحيت افراد توسط واحد حراست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي
جهت كسب اطالعات بيشتر به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي لرستان واقع در ميدان  22بهمن مراجعه يا با شماره تلفن  33201794تماس حاصل نماييد.
تاريخ انتشار97/6/5 :
خ ش97/6/5 :

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان لرستان

-1نام دستگاه مناقصه گزار:شهرداري رشت-شهرداري منطقه1
-2شرح مختصر موضوع مناقصه و ميزان سپرده:
عنوان پروژه

برآورد اوليه (ريال(

ميزان سپرده شرکت در مناقصه (ريال(

مدت اجراي
پروژه

رشته

زيرسازي و روکش آسفالت (معابر با عرض
کمتر از10متر)و همسطح سازي منهول معابر
در محدوده منطقه يک

58/091/043/765

2/904/552/189

8ماه

پايه 5رشته راه

-1تاريخ چاپ آگهي:آگهي نوبت اول 97/05/27و آگهي نوبت دوم97/06/03
-2مهلت خريد اسناد:از تاريخ97/06/03الي97/06/06
-3محل خريدحضوري اسناد:اداره حقوقي واقع در ميدان گيل،ساختمان مرکزي شهرداري
-4قيمت اسناد و نحوه واريزوجه:در قبال پرداخت 500000ريال به شماره سيبا 0104858173001بانک ملي شعبه شهرداري رشت
-5مهلت و محل تحويل پيشنهاد:تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 97/06/17دبيرخانه شهرداري،به نشاني فوق
-6شرايط اختصاصي خريد اسناد مناقصه:
الف-دارا بودن حداقل 5قرارداد مشابه در زمينه آسفالت(کارفرما خصوصي نباشد)به مبلغ اوليه پيمان 30ميليارد ريال الزامي است .تاريخ
تحويل موقت پروژه بايستي بعد از92/1/1بوده يا حداقل داراي پيشرفت فيزيکي/ريالي باالي 95درصد باشد.ارائه کپي قرارداد،صورتجلسه
تحويل موقت و آخرين صورت وضعيت تاييد شده کارفرما الزامي است.
ارائه رضايت نامه از کارفرماي مرتبط با پروژه ها الزامي است.
ب-داشتن رضايت نامه کتبي از مدير منطقه يک شهرداري براي مناقصه گراني که قبال در اين زمينه درمنطقه يک فعاليت داشتند.
ج-نداشتن کار مشابه همزمان يا کار بيشتر از30ميليارد ريال در شهرداري رشت که داراي پيشرفت کمتر از80درصد باشد.
د-داشتن صالحيت ايمني کار الزامي مي باشد.
ر-ارائه گزارش صورتهاي مالي حسابرسي شده سالهاي 1396-1395
-7مدت اعتبار پيشنهاد هاي مناقصه:سه ماه از تاريخ بازگشايي پيشنهاد قيمت
-8ساعت روز و محل قرائت پيشنهاد ها:ساعت13:30روز يکشنبه مورخ  97/06/18شهرداري رشت(دفتر امور مالي)به نشاني فوق الذکر.
-9هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
-10شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهاد ها مختار است.
-11بديهي است شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط شهرداري است.

با توجه به انتشار آگهي زيرسازي و روکش آسفالت(معابر با عرض کمتر از 10متر)و همسطح
سازي منهول معابر در محدوده منطقه يک به شرح فوق ،دارا بودن حداقل  5قرارداد مشابه
در زمينه آسفالت(کارفرما خصوصي نباشد)به مبلغ اوليه پيمان  30ميليارد ريال الزامي است.
تاريخ تحويل موقت پروژه بايستي بعد از  92/1/1بوده يا حداقل داراي پيشرفت فيزيکي/
ريالي باالي  95درصد باشد .ارائه کپي قرارداد،صورتجلسه تحويل موقت و آخرين صورت
وضعيت تاييد شده کارفرما الزامي است .ارائه رضايت نامه از کارفرماي مرتبط با پروژه ها
الزامي است.
تاريخ انتشار97/6/5 :
خ ش97/6/5 :

علي بهارمست -سرپرست شهرداري رشت

