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خداوند رحمت كند آدمي را كه ح ّقى را زنده كند و باطلى را بميرانَد.

امام علي (ع):

سمفوني پيروزي براي شهداي
مدافع حرم نواخته ميشود
سمفوني «پيروزي» با آهنگسازي استاد مجيد انتظامي به
خانوادههاي مدافعان حرم تقديم ميشود.سمفوني «پيروزي»
براي شهداي مدافع حرم نواخته ميشودبه گزارش روابط
عمومي و امور بينالملل بنياد رودکي؛کنگره «سربداران» با
هدف گراميداشت شهداي مدافع حرم و سالگرد شهادت محسن
حججي ،با حضور جمعي از هنرمندان در تاالر وحدت برگزار
مي شود.اجراي پرفورمنسي به کارگرداني کامبيز بنان و با اجراي
ياحا کاشاني بخش ديگري از اين برنامه را تشکيل ميدهد.اين مراسم
 ۱۲شهريور از ساعت  ۲۱در تاالر وحدت برگزار مي شود.
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در نشست رسانهاي جشنواره کارتون و کاريکاتور روزي حالل عنوان شد:

روزي حالل تلنگري به وضعيت اين روزهاي اقتصاد

وقتي حاج قاسم به وقت شام را ديد
ترسيدم!

جزئيات چهارمين جشنواره ملي
اسباببازي اعالم شد
کميته علمي جشنواره ملي اسباببازي ،خبر از برگزاري برنامههاي علمي
در چهارمين جشنواره ملي اسباببازي در آبان ماه امسال داد.آيدين
مهديزاده مسئول کميته علمي چهارمين جشنواره ملي اسباببازي
به خبرنگار مهر گفت :برنامههاي علمي جشنواره ملي اسباببازي در
سه بخش همايش يک روزه ،نشستهاي تخصصي دستاندرکاران صنعت
اسباببازي و کارگاههاي آموزشي در حال برنامه ريزي و اجرا است.به
گفته مهديزاده ،رشته طراحي اسباب بازي در مقطع کارشناسي ارشد
توسط دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي با همکاري دانشگاه الزهرا
چندين سال است که مصوب شده و بايد محتواي دروس توسط اين
دانشگاه تدوين و ارائه شود تا نسبت به جذب دانشجو اقدام شود .وي
درباره بخشهاي جانبي جشنواره ملي اسباببازي اظهار کرد :از ويژگيهاي
اين دوره جشنواره ملي اسباب بازي ،تخصصي برگزارشدن بخشهاي
مختلف جشنواره است که در همين خصوص شرکت در تمامي نشستها
و کارگاهها مستلزم ثبت نام دقيق افراد خواهد بود.همچنين اين کميته
از ايجاد وبگاه ثبت نام اختصاصي براي عالقهمندان در برنامههاي علمي
پيش از برگزاري جشنواره خبر داد.جشنواره ملي اسباببازي ،از  ۲۶تا ۳۰
آبانماه به مدت پنج روز در محل مرکز آفرينشهاي هنري کانون پرورش
فکري کودکان و نوجوانان برگزار ميشود.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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چاپ:گلريز تلفن66795442:
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حاتمي کيا:

کارگردان فيلم «به وقت شام» گفت :مايل بودم صفر تا صد فيلمم را
در سوريه بسازم اما به دليل شرايط امكان ساختن فيلم در اينجا از
ما سلب شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛نشست حاتميکيا
گفت :بنده قبل از اينکه جنگ در سوريه آغاز شود دو بار به اينجا
آمده بودم و فضاي سوريه را تا حدي ميشناختم .آنچه که در
سوريه رخ داده ،اين است که کساني که در اينجا درحال جنگ
هستند همه مدعي دين هستند و مدعي اينکه با نگاه اسالمي
در حال جنگ هستند ،که همين مسئله باعث پيچيدگي موضوع
ميشود و به نظرم سينما ميتوانست بخشي از اين موضوع را باز
کند..ابراهيم حاتمي کيا در خصوص واکنش حاج قاسم سليماني
بعد از تماشاي فيلم به وقت شام گفت :واقعيت اين است که من
از برخورد با ايشان ميترسيدم و هنگامي هم که قرار شد با ايشان
فيلم را ببينيم در هنگام ديدن فيلم حتي از ايشان دورتر نشسته
بودم ولي وقتي که فيلم را ديدند ،خدا را شکر راضي بودند و وقتي
خواستند من را در آغوش بکشند،گريه کردند ،بسيار خوشحال بودم
از اينکه سردار سليماني فيلم بنده را تحسين کردند.

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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دبير اجرايي جشنواره کارتون و کاريکاتور روزي
حالل گفت :با توجه به مباحث اقتصادي کنوني،
اسالمي «روزي حالل» را انتخاب کرديم و فکر
ارزش
ِ
ميکنم برگزاري دادگاه مفسدين اقتصادي ،موضوع
ما را بهروزتر هم کرد.نمازي در اين نشست اظهار
داشت :موضوعات ما مردمي است و جنبه توليدي
رئيس مرکز ب رنامهريزي وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد

افزايش پنج هزارنفري
مربيان پرورشي در سال
تحصيلي جديد

دارد ،يعني به گونهاي نيست که هنرمندان از آرشيو
خود اثر ارسال کنند .همچنين نشستهاي آموزشي
برگزار و خانه کاريکاتور را راهاندازي کرديم.وي اظهار
داشت :براي تجليل از مقام استاد جواد عليزاده ،اولين
جشنواره کاريکاتور چهره را با چهره ايشان کليد زديم
که برگزيدگان در مراسم اختتاميه تجليل ميشوند.
در مجموع  542اثر از  170هنرمند شامل 415
اثر در بخش کارتون و  127اثر در بخش کاريکاتور
دريافت کرديم.وي درباره داوري آثار گفت :داوري
توسط  5نفر انجام شد؛ همچنين  2کمک داور
داشتيم و در اختتاميه جشنواره که  15شهريور در
بجنورد برگزار ميشود ،مجموعاً  19ميليون تومان
جايزه ـ  13ميليون در بخش کارتون 6 ،ميليون در
بخش کاريکاتور ـ اهدا خواهد شد.

معاون دانشجويي دانشگاه فرهنگيان خبر داد:

تهيه کارنامه سالمت براي دانشجومعلمان
معصومه علينژاد معاون دانشجويي دانشگاه فرهنگيان
در گفتوگو با فارس اظهار کرد :برنامههايي که در
معاونت دانشجويي انجام ميشود جهت حفظ صيانت
دانشجو معلمان ،ترقي افکار بلند دانشجومعلمان و
منش معلمي است؛ در واقع دانشگاه فرهنگيان به
دنبال اين است که در طي چهار سال آموزشي ،يک
معلم در تراز جمهوري اسالمي براي  ۳۰سال تربيت
کند.وي ادامه داد :آينده در دست معلم است و اين
آينده را از آن دانشآموزاني ميدانم که هنوز يا
پا به عرصه مدرسه نگذاشتهاند يا در حال تحصيل
هستند و اين آيندهنگري را يک معلم بايد داشته
باشد و بداند نونهاالني در دستش خواهند بود و او
بايد باغبان بسيار خوبي باشد.علينژاد با بيان اينکه
نام خوابگاههاي دانشجويي را به سراي دانشجويي

رئيس مرکز برنامهريزي و نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش از
افزايش  ۵هزارنفري مربيان پرورشي در سال تحصيلي جديد خبر داد.
به گزارش فارس ،اسفنديار چهاربند رئيس مرکز برنامهريزي ،نيروي
انساني و فناوري اطالعات وزارت آموزش و پرورش در گردهمايي مشترک
اعضاي شوراي معاونان و مديران کل آموزش و پرورش استانهاي
سراسر کشور که در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد ،اظهار کرد:
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براي نخستين بار در تهران برگزار مي شود

اولين پژوهش و مستندنگاري
آواها و نغمه طهران قديم

تغيير دادهايم ،تأکيد کرد :خوابگاه ،دانشجويان را به
ياد خواب مياندازد در حالي که برنامه غير رسميشان
قرار است در سراهاي دانشجويي اتفاق بيفتد.وي در
خصوص اهميت فضاي سراهاي دانشجويي افزود:
سراهاي دانشجويي براي بسياري از دانشجويان،
جايگزين محيط خانواده است؛

انتظارات معلمان ،مديران اوليا و دانشآموزان هرکدام با هم متفاوت
است با توجه به همه موارد ،زيرساختهاي الزمه براي آغاز مهرماه را
فراهم کرديم.وي با بيان اينکه در بحث جذب نيروهاي جديداالستخدام
بر اساس بومي پذيري توزيع شدهاند ،افزود :در برخي پستها و رشتهها،
جذب داوطلب کافي وجود ندارد لذا بايد براي الگوي توسعه آموزشي،
چارهاي انديشيده شود.

نمايه

مهر /بهنام يوسفي

براي نخستين بار به همت مديريت فرهنگي هنري منطقه شش و
جمعي از پژوهشگران و پيشکسوتان حوزه موسيقي ،در شهريورماه
سال جاري برنامه "آواها و نغمه طهران قديم" برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي مراکز فرهنگي هنري منطقه شش،
فرهنگسراي سرو ؛ در اين برنامه ضمن رونمايي و معرفي کتاب "آواها و
نغمه طهران قديم"فيلم مستندي از مصاحبه با پيشکسوتان اين حوزه
شامل پژوهشگران ،آهنگسازان به اکران در مي آيد .شايان ذکر است
اين برنامه در طي روزهاي  13و  14شهريورماه از ساعت  17تا  20در
فرهنگسراي سرو برگزار مي شود و از پژوهشگران و پيشکسوتان اين
حوزه تقدير بهعمل مي آيد.

تجليل از فرهاد حسنزاده در کنگره
 IBBYيونان
در آيين گشايش سيوششمين دوره کنگرهي بينالمللي IBBYيونان
از فرهاد حسنزاده به خاطر رمان «زيبا صدايم کن» از انتشارات کانون
پرورش فکري کودکان و نوجوانان تجليل شد.به گزارش ادارهکل روابط
عمومي و امور بينالملل کانون ،در اين مراسم از افراد راه يافته به
ليست نهايي مسابق ه ادبي و هنري هانس کريستين اندرسن در دو
گروه نويسندگان و تصويرگران قدرداني شد.بر همين اساس فرهاد
حسنزاده نويسند ه برجسته کتابهاي کودکان و نوجوانان در ميان پنج
فيناليست اين جايزه در بخش نويسندگي در سال  2018قرار داشت
و لوح تقدير خود را دريافت کرد.سيوششمين دوره کنگر ه بينالمللي
 IBBYروز  8شهريور  97در آتن يونان گشايش يافت و  10شهريور
به کار خود پايان داد.

درب رنامه ستارگان پرفروغ منطقه 10صورت مي گيرد؛

ديدار با خانواده شهيدان مجتبي
داود و فرخ باقريزند

جشنواره گل محالت

رئيس فرهنگسراي عطارنيشابوري به همراه رييس خانه موزه شهيدان
اقبالي درويژه برنامه ستارگان پرفروغ"باخانواده معظم شهيدان"مجتبي،
داود و فرخباقريزند"ديدارمي کند.به گزارش روابط عمومي مديريت فرهنگي
هنري منطقه10؛ در برنامه"ستارگان پرفروغ"اين هفته که ساعت 11
سه شنبه13شهريورماه دربيت معظم شهيدان باقريزند(مجتبي،داودوفرخ)
برگزارمي شود؛ محمد رضا جمالي،مدير فرهنگي هنري منطقه10به
منظورگراميداشت ياد وخاطره شهدا با خانواده معظم اين شهيدانواالمقام
ديدار و ازايشان تجليل خواهدکرد.

پانزدهمين جشنواره گل محالت با رويکرد
توليد بومي و حمايت از محيط زيست در
شهرستان محالت در استان مرکزي و در
محل دائمي نمايشگاه گل و گياه (دهکده
گل) برگزار شد.

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول

((آگهي مناقصه عمومي))

شوراي اسالمي و دهياري روستاي قاسم گرجي در نظر دارد با استناد به مجوز شماره  26شوراي اسالمي
روستا جهت اجراي جدولگذاري ،زيرسازي و آسفالت از طريق آگهي عمومي اقدام نمايد.
موضوع و مشخصات مناقصه :اجراي عمليات جدولگذاري به طول تقريبي  400متر و زيرسازي و آسفالت به
متراژ حدود  5000مترمربع بلوار شهيد خانينژاد به سمت رامجين و كوچه باغستان
مبلغ عمليات اجرايي تحت مناقصه 4/000/000/000 :ريال معادل چهارصد ميليون تومان
كارفرما :دهياري روستاي قاسم گرجي
نوع تضمين شركت در مناقصه :سپردهاي معادل  %5از مبلغ كل مناقصه از طريق واريز وجه نقد به شماره
حساب  5503776845603103به نام دهياري قاسم گرجي نزد پستبانك شعبه قوهه و يا ضمانتنامه بانكي
داراي اعتبار  3ماهه به نام دهياري قاسم گرجي
از متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت اطالع از شرايط مناقصه و دريافت اسناد مربوطه به آن ظرف مدت
 7روز از انتشار اولين آگهي به واحد دبيرخانه دهياري روستاي قاسمگرجي به آدرس :جاده قديم كرج
هشتگرد  -جاده سهيليه  -روستاي قاسمگرجي مراجعه و يا با شماره تلفن ذيل تماس حاصل فرماييد:
026-44363528

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/12 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/19 :
خ ش97/6/11 :

نوبت دوم

شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان در نظر دارد پايه هاي بتوني مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي
از توليد کنندگان واجد شرايط خريداري نمايد:

دهياري روستاي قاسمگرجي

آگهي تجديد مناقصه عمومي يكمرحلهاي

وزارت كشور
استانداري خوزستان
شهرداري دزفول

نوبت اول

شهرداري دزفول در نظر دارد از طريق آگهي مناقصه عمومي تامين نيروي انساني كادر خدماتي  -عمراني و اداري خود را به يكي از شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از كليه شركتهاي واجد شرايط در رشته و رسته خدماتي كه داراي گواهي صالحيت و طرح طبقهبندي مشاغل از اداره كل تعاون و رفاه اجتماعي و گواهي ايمني كار ميباشند
دعوت به عمل ميآيد تا در زمانهاي اعالم شده جهت دريافت و اخذ اوراق مناقصه به مديريت امور قراردادهاي شهرداري دزفول مراجعه فرمايند.
 سقف اعتبار برآورد اوليه پروژه بالغ بر  65/000/000/000ريال ميباشد كه تا ميزان  %25قابل افزايش يا كاهش ميباشد. مدت زمان قرارداد :يك سال ميباشد. تعداد نفرات و نيروهاي مورد نياز با مدارك تحصيلي مختلف بالغ بر  126نفر ميباشند. محل اعتبار پروژه از كد اعتباري شماره  205511تامين ميگردد. پرداخت كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار ميباشد. به منظور پرداخت حقوق نيروهاي تحت پوشش پيمانكار افتتاح حساب مشترك پيمانكار با شهرداري الزامي ميباشد. جهت خريد اسناد مناقصه ارائه فيش واريزي به مبلغ  500/000ريال به حساب شماره  2118438827916003نزد بانك انصار شعبه طالقاني الزامي ميباشد.وجهالضمان شركت در مناقصه يك فقره ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ  3/250/000/000و با اعتبار سه ماهه و يا فيش واريزي نقدي بدون قيد و شرط در وجه شهرداري دزفول
به شماره حساب  2118438827916002نزد بانك انصار شعبه طالقاني ميبايست ارائه گردد.
در صورت برنده شدن و زمان انعقاد قرارداد پيمانكار ميبايستي ضمانتنامهاي معادل  %10سقف ريالي پيمان را به منظور حسن انجام تعهدات در وجه شهرداري دزفول منظور
نمايد.
اسناد و مدارك الزم جهت شركت در مناقصه پس از تكميل توسط پيشنهاددهندگان بايد در  3پاكت جداگانه به صورت الك و مهرشده به شرح ذيل در زمان و وقت اعالم شده
تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند .پاكت الف :محتوي تضمين شركت در مناقصه  -پاكت ب :محتوي اساسنامه و آخرين تغييرات شركت ،رتبه،رشته  ،رزومه كاري،سوابق ،تعداد
كارهاي مجاز در دست اجرا و گواهي صالحيت اداره كار و گواهي ايمني پاكت ج :محتوي پيشنهاد قيمت و آناليز برآورد هزينه
در صورتي كه به هر داليلي از طرف كارفرما حقوق كارگران به تعويق بيفتد پيمانكار ميبايست توانايي پرداخت حداقل دو ماه حقوق پرسنل تحت پوشش خود را داشته و در
صورت عدم رعايت اين موضوع كارفرما حق فسخ يكجانبه قرارداد را خواهد داشت و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
 فروش اسناد مناقصه از تاريخ انتشار آگهي تا مورخ  97/6/25ميباشد. آخرين مهلت جهت تحويل اوراق و اسناد مناقصه تا ساعت  12مورخ  97/6/26به دبيرخانه شهرداري ميباشد. تاريخ و زمان بازگشايي پاكات مناقصه در ساعت  10:30روز سهشنبه مورخ  97/6/27در محل شهرداري مركزي دزفول ميباشد. حضور مناقصهگران در جلسه كميسيون بازگشايي پاكات مناقصه بالمانع ميباشد. در صورت انصراف برندگان اول تا سوم مناقصه ،سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط ميگردد. آدرس سايت اينترنتي شهرداري  WWW.DEZFUL.IRميباشد. شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مختار است. آدرس مناقصهگزار :شهرداري دزفول به شماره تلفن 061-42420511-13 ساير اطالعات و جزئيات معامله در اسناد مناقصه مندرج است.تاريخ انتشار97/6/12 :
خ ش97/6/12 :

روابط عمومي شهرداري دزفول

لذا كليه توليد کنندگان که داراي تجربه ،تخصص و تجهيزات الزم بوده؛ مي توانند پس از تاريخ درج آگهي نوبت دوم
در روزنامه به مدت پنج روز جهت خريد اسناد مناقصه با در دست داشتن قبض واريز مبلغ پانصد هزار ( )500.000ريال
به حساب سپهر شماره ( )0102164357002نزد بانک صادرات شعبه گلشهر بندرعباس ،به آدرس ذيل و يا شبکه
اطالع رساني معامالت شرکت توانير به آدرس  www.tavanir.org.irمراجعه نمايند و تصوير فيش واريزي خريد اسناد
خود را در مدت زمان تعيين شده در خصوص خريد اسناد به کارشناس مناقصات تحويل يا فکس نمايند.
 آدرس دستگاه مناقصه گزار :بندرعباس – بلوار جمهوري اسالمي – جنب شهرک مسکوني زيتون (نيروگاه قديم)شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان تلفن ،076-33512344 :فاکس076-33512336 :
 محل بازگشايي پاکات  :شرکت توزيع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها به پيشنهادهاي فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضا ء مدت مقرر در آگهي واصل مي شودمطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.راهنماي دانلود اسناد از سايت:

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/11 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/12 :
خ ش97/6/11 :

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان

