» يادداشت

نگاهي به سريال نفس که اين روزها از
آي فيلم پخش م يشود

مهرآوه مسعودي

عشق مذبوح
ِ

«نفس» از سريال هاي پربيننده رمضان  ،96اين روزها روي آنتن شبکه آي فيلم
است .اين مجموعه قصه عاشقانه متفاوتي را در بحبوحه انقالب و مبارزات آن سال ها
تعريف مي کند که اين تفاوت را مي توان در وصال زودهنگام دو شخصيت اصلي
يعني ناهيد و روزبه و همچنين شخصيت چند وجهي مرد قصه ديد .شخصيتي
مرموز و ملون که تا پايان ،برگ هاي ناگفته اي از وجوه شخصيتي خود را نمايان
و در نهايت بي رحمانه و بي ترديد ،عشق به همسر و فرزندش را مذبوح عشق به
آرمان و بازي هاي سياسي اش مي کند .در واقع ناهيد بعد از ازدواج با روزبه که
عضو سازمان مجاهدين خلق(منافقين) است ،همراه و همگام مبارزات مسلحانه
همسرش مي شود .او سادهانگارانه پا در راهي مي گذارد که خود هيچ شناختي از
آن ندارد و تنها از دريچه ذهن روزبه بدان مي نگرد .روزبه اما همانطور که گفته
شد نقطه مقابل ناهيد ،شخصيت مرموزي است که عمده بار غافلگيري فيلمنامه
بر عهده او است .اين شخصيت ،مخاطب را تا قسمت آخر همراه مي سازد و ناگهان
پس از پايان ماموريتش ،چهره تازه اي از خود به نمايش مي گذارد و زن و فرزندش
را رها مي کند و از مهلکه مي گريزد.
«نفس» به دليل همين چند وجهي بودن شخصيت هايش و تصميم هاي ناگهاني
آنان قصه پيچيده اي دارد که به رغم ريتم کند در قسمت هاي نخست ،براي
مخاطب پر تعليق و جذاب است و گشودن کالف پيچيدگي هاي آن تا دقايق
پاياني قسمت آخر به طول مي انجامد .به خاطر همين رمزگشايي قطره چکاني
و ترکيب سياست و عشق است که «نفس» براي همراه ساختن مخاطب با خود
پتانسيل و کشش فراواني دارد و مي تواند ساليق گوناگون و سنين مختلف را با
خود همراه کند .عموما کساني که سال هاي انقالب را از سر گذرانده اند درگير
سويه هاي سياسي قصه مي شوند و جوان ترها با لحظه هاي عاشقانه آن انس
بيشتري برقرار مي کنند .جليل سامان کارگردان «نفس» در ترازوي عشق و سياست
در اين مجموعه ،کفه عشق را سنگين تر مي داند و معتقد است مجموعه اش
قصه عاشقانه اي را در بستر حوادث سياسي و تاريخي بازگو مي کند .اين ادعا
پذيرفتني است ،زيرا که سريال به تاريخ سياسي آن سال ها نگاه جزء به جزء
ندارد و با وجود آن که در قصه ،عشق فداي بازي هاي سياسي مي شود اما در
کليت اثر جنبه هاي سياسي زير سايه ماجراي عاشقانه مي روند و در نمايش آنها
چندان وفاداري به تاريخ نشان داده نمي شود.
اگر پيگير مجموعه هاي تلويزيوني اخير سامان باشيد ،مي دانيد که سال هاي
منتهي به انقالب و سرنوشت اعضاي وابسته يا جدا شده از سازمان مجاهدين
خلق(منافقين) نقطه اشتراک آثار اوست .اين نويسنده و کارگردان در سال هاي
گذشته سه گانه «ارمغان تاريکي»« ،پروانه» و «نفس» را در همين فضا و با مضامين
نسبتا مشترک روي آنتن برده است .در اين سه مجموعه شخصيت اصلي به نوعي با
سازمان مجاهدين و اقدامات مسلحانهاش ،پيش و پس از انقالب در ارتباط است.
سامان به اين طريق و با قصهگويي به نقد علمکرد اين سازمان مي پردازد و از آن
سو ،براي هر چه جذاب تر کردن قصه اش و دوري از شعارزدگي ،سعي مي کند
از جنبه هاي دراماتيک زندگي شخصي اين افراد بهره ببرد .در اين مورد سابقه
نويسندگي جليل سامان براي پرداخت به جزئيات در فيلمنامه به مدد او مي آيد
که در «نفس» اين روند به اوج و پختگي مي رسد و اينگونه بهترين سرانجام براي
سومين قسمت از سه گانه عاشقانه – سياسي سامان رقم مي خورد .هر چند هنوز
نقطه پاياني براي نفس هاي مجموعه آخر اين کارگردان گذاشته نشده است و با پايان
باز و در هاله اي از ابهام «نفس» ،مخاطبان همچنان در انتظار فصل دوم زندگي
ت هايي هستند که در  30قسمت روزگارشان را به نظاره نشست ه اند.يکي
شخصي 
از ويژگي هاي بارز نفس که به يقين در جذب مخاطب تاثير زيادي دارد ،ترکيب
بازيگران آن است؛ ترکيبي خوش رنگ از هنرپيشگان حرفه اي و نام آشنا در کنار
بازيگران جوان و کمتر شناخته شده .در اين مجموعه پر بازيگر براي نقش هاي
فرعي و گاه کوچک نيز از بازيگران چهره اي چون داريوش فرهنگ ،پژمان جمشيدي،
هادي حجازي فر و فاطمه گودرزي استفاده شده و براي نقش هاي اصلي نيز انتخاب
مناسبي صورت گرفته است؛ چنانکه عليرضا کمالي در نقش روزبه به درستي در
يک لحظه عشق ،سرما و ابهام را در نگاهش به نمايش مي گذارد .ساناز سعيدي
ايفاگر نقش ناهيد نيز بازيگر جوان و تازه کاري است که بعد از حضوري کوتاه
در سريالي ديگر ،براي نخستين بار بازي در نقش اصلي را با «نفس» تجربه کرد
و توانست با اثبات توانايي هاي خود ،بعد از آن در سريال هاي «سارقان روح» و
«بچه مهندس» هم حضور داشته باشد .به هر رو ،ترکيب متنوع بازيگران ،بازي هاي
باورپذير و همچنين غافلگيري هاي متعدد قصه حتي تا لحظه هاي پاياني« ،نفس»
را به مجموعه اي همچنان قابل تامل و ديدني بدل کرده است که اين روزها تماشاي
آن از آي فيلم خالي از لطف نيست.

كسى كه از خدا توفيق بخواهد ولى تالش نكند ،در حقيقت خودش را
مسخره كرده است.

امام رضا (ع):

اوقات شرعي

سه شنبه 97/6/13

اذان ظهر13:03:
اذان مغرب19:46:

چهارشنبه 97/6/14

تهران

اصفهان

مشهد

قم

تبريز

32

35

28

35

32

21

19

12

16

19

اذان صبح5:13 :
طلوع آفتاب6:39 :

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
روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

WWW.RESALAT-NEWS.COM

چاپ:گلريز تلفن66795442:

سه شنبه  13شهريور  23 1397ذي الحجه  4 1439سپتامبر  2018سسالسي و سوم شماره9303

وزير ارشاد:

پايه غلطي براي بودجه فرهنگي در کشور گذاشته شده است

وزير فرهنگ گفت :پايه غلطي براي بودجه فرهنگي
گذاشته شده است .يکي از رويکردهاي ما اين است که
فعاليتهاي فرهنگي از مراکز استان به شهرستانها انتقال
يابد؛ تا بازخوردي بهتري به دست آيد و در اين حوزه
به سمت عدالت اجتماعي قدم برداريم.به گزارش ايسنا،

منطقه خراسان شمالي ،سيدعباس صالحي در نشست
شوراي اداري اين استان اظهار کرد :با توجه به اهميت
سهم فرهنگ از نظر ساختاربندي ،اگر به دنبال زيرساخت
اصلي که فرهنگ باشد ،هستيم سرانه فرهنگي بسيار
کم است و بايد افزايش يابد.وي افزود :تبديل حوزههاي
کوچک به حوزههاي فرهنگي و هنري و همچنين بحث
شهرهاي خالق در دستور کار قرار دارد که در نهايت
شبکهاي از شهرهاي خالق را داشته باشيم .وزير فرهنگ
و ارشاد اسالمي با بيان اينکه در  ۴۰سال پس از انقالب
اتفاقات خوبي افتاده است ،گفت :نميگوييم به بخش
اعظم آرمانها رسيدهايم اما در حوزه فرهنگي اتفاقات
کمي نداشتيم ،بايد به داشتههاي خود هم نگاه کنيم و
نبايد هميشه از نيمه خالي صحبت کرد.

وزير علوم:

دانشجويان مراکز مورد تأييد وزارت علوم نگران ارز نباشند
وزير علوم با بيان اينکه منتظر تصميم نهايي و اعالم
تغيير رويکرد بانک مرکزي در رابطه با تأمين ارز دانشجويي
هستيم ،گفت :اميدواريم تصميم نهايي هرچه سريع
اعالم شود چون مطلب قطعي در دست نداريم ،اما قطعاً
دانشجوياني که روال تحصيل آنها درست و از طريق مراکز
موردتأييد وزارت علوم انجام گرفته ،نبايد نگران تأمين ارز
موردنياز خود باشند.دکتر منصور غالمي در گفتوگو با
ايسنا ،اظهار کرد :در مورد ارز دانشجويي در  ۶ماه اول
با همکاري بانک مرکزي مشکلي نداشتيم ،مگر اينکه
به علت کندي روال تأمين ارز و تعداد زياد درخواستها
کمي تأخير وجود داشت .اما با تغيير رويکردي که بانک
مرکزي در رابطه با تأمين ارز دانشجويي داشته ،منتظر
تصميم نهايي و اعالم آن هستيم.وي در رابطه با تمهيداتي

اداره خبرنگاران معاونت مطبوعاتي اعالم کرد با توجه به بازشدن سامانه ثبت نام
و انتخاب طرح بيمه تکميلي از 10شهريور ،خبرنگاران تا پايان روز 14شهريور
فرصت دارند نسبت به تکميل مراحل مربوطه اقدام نمايند.به گزارش فارس،
خبرنگاران و اصحاب رسانه که در تيرماه براي استفاده از بيمه تکميلي در سامانه
جامع رسانه ها ثبت نام کرده بودند و بعد از بررسي ،نام آنها تاييد شده است ،تا
تمديد ثبت نام بيمه تکميلي
پايان روز  14شهريور فرصت دارند با مراجعه به سايت صندوق اعتباري هنر به
خبرنگاران تا  ۱۴شهريور
نشاني  http://honarcredit.irنسبت به «عضويت ،انتخاب طرح بيمه مورد

کارآفريني بهزودي قدرت نخست
اقتصاد ايران ميشود

که دولت براي تأمين ارز دانشجويي دانشجويان در نظر
گرفته است ،اظهار بياطالعي کرد و گفت :بانک مرکزي
بايد تصميم خود را در رابطه با اين ارز اعالم کند ولي ما
درخواستها و نيازهاي خود را اعالم کردهايم و منتظر
اعالم نظر بانک مرکزي هستيم.

نظر و پرداخت وجه» اقدام نمايند .با توجه به برخي تغييرات نسبت به سال
گذشته از جمله بهره مندي افراد تحت تکفل ،توصيه مي شود قبل از انتخاب
طرح مدنظر و پرداخت وجه ،آيين نامه اعالمي را با دقت مطالعه کنيد.طبق
اعالم صندوق اعتباري هنر ،درخواستهاي ثبت شده پس از اين تاريخ مشمول
بيمه تکميلي نخواهد شد.طبق تفاهم ميان معاونت مطبوعاتي و صندوق اعتباري
هنر ،امسال  3هزار خبرنگار از خدمات بيمه پايه و  3هزار خبرنگار از خدمات
بيمه تکميلي صندوق اعتباري هنر بهرهمند ميشوند.

نمايه

مهر /محمد محسني فر

يک روز کاري
در نيروگاه برق

سهميه ايثارگران براي کنکور ۹۷
تغييري نکرده است

اين گزارش مربوط به نيروگاهي شامل  ۴واحد بخار
با ظرفيت نامي هرواحد  ۱۵۶/۲۵مگاوات با ۶واحد
گازي با ظرفيت نامي هر واحد ۱۱۶/۲۴مگا وات وسه
واحد سيکل ترکيبي با ظرفيت نامي  ۱۰۰مگاوات
است.براي توليد انرژي الکتريسيته از نيروگاه هاي
توليد برق استفاده مي شود .اين نيروگاه ها داراي
انواع مختلفي به شرح زير مي باشند:نيروگاه ديزلي،
نيروگاهگازي،نيروگاهبخاري،نيروگاهسيکلترکيبي،
نيروگاه برق آبي ،نيروگاه هسته اي ،نيروگاه تلمبه
ذخيره اي ،نيروگاه خورشيدي ،نيروگاه بادي ،نيروگاه
زمين گرمايي ،نيروگاه آبي جذر و مدي که هر کدام
از آنها داراي مزايا و معايبي است 4.تصوير از اين
رو كاري را مي بينيد .
نوبت دوم
مجوز شماره 1397/2558

از  15تا  18شهريورماه جاري:

برپايي متنوع ترين نمايشگاه
براي مادران و کودکان

برگزاري نخستين دوره جشنواره
نقاشي کودک در ارم سبز
اولين دوره جشنواره نقاشي كودك با موضوع باغ وحش و شهربازي در
مجموعه ارم برگزار شد.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطالع رساني
بنياد مستضعفان ،امير الهامي مدير بازاريابي ارم گفت :اين جشنواره با
همکاري واحد روابط عمومي ارم سبز در راستاي مسئوليت اجتماعي
در  3رده سني  11-8 ،7-4و  15-12برگزار شد.الهامي افزود:
پس از انتخاب آثار برگزيده توسط هيئت داوران ،طي مراسمي
در روز چهارشنبه  7شهريور ماه سال جاري در سالن آمفي تئاتر
مجموعه ارم با اجراي برنامه هاي متنوع و شاد از  55نفر برتر اين
جشنواره تقدير شده و به نفرات اول هر رده سني جوايز ارزنده اي
اهداء شد .اجراي تئاتر کودک،مسابقه براي والدين بههمراه کودکان
و پذيرايي از بخش هاي مختلف اين مراسم بود.سعيد بحيرايي
مدير روابط عمومي ارم در اين رابطه گفت :با توجه به پتانسيل
هاي مجموعه ارم و در راستاي رسالت اجتماعي ارم بهمنظور ايجاد
روحيه شاد با اهداف ذيل برگزار شد:
 فراهم نمودن بستر هنر براي معرفي مجموعه به كودكان ونوجوانان
 فراهم نمودن فرصت تجربه ابعاد مثبت زندگي براي كودكان ايجاد روحيه نشاط وسرگرمي در بين خانواده ها آشنايي کودکان با باغ وحش و شهربازي -استعداد يابي كودكان و تقويت توانمندي هاي هنري

معاون علمي و فناوري رئيسجمهور با بيان اينکه شهرهاي فناور
زيرساخت و محور توسعه اقتصاد دانشبنيان قرار ميگيرند ،تاکيد کرد:
به زودي بحث جديد «کارآفريني» قدرت نخست اقتصاد ايران خواهد
بود .به گزارش ايسنا ،سورنا ستاري در سيوپنجمين کنفرانس جهاني
پارکهاي علم وفناوري که در هتل عباسي اصفهان برگزار شد ،اظهار
کرد :بيش از  100سال است که اقتصاد مبتني بر نفت بر ايران حاکم
است ،اما طي چهار سال گذشته روي بحث جديدي با عنوان اقتصاد
دانشبنيان سرمايهگذاري شده است و به زودي بحث جديد کارآفريني
قدرت نخست اقتصاد ايران خواهد بود .وي با بيان اينکه  4/5ميليون
دانشجو و  49ميليون کاربر اينترنتي در کشور داريم ،افزود :ضريب
نفوذ تلفن همراه زياد است و ما نيروي انساني خوبي داريم و ميدانيم
اکوسيستم باعث نوآوري ميشود ،در اقتصاد نفتي هميشه فکر ميکنيم
که پول باعث پيشرفت است ،اما بايد اکوسيستمي وارد ايران شود که
نه تنها بخشي از آن بلکه تمام اکوسيستم ،پارک علم و فناوري باشد.
معاون علمي و فناوري رئيسجمهور با بيان اينکه بزرگترين استارتآپ
خاورميانه را داريم ،اضافه کرد :در تعداد مقاالت نانوتکنولوژي رتبه چهارم
دنيا را داريم و سال گذشته حدود  300ميليون دالر فروش شرکتهاي
نانوتکنولوژي کشور بوده است.وي با اشاره به اينکه اقتصاد آينده ايران
قطعا اين شرکتها هستند ،اضافه کرد :نبايد فراموش کرد که سيستم
آموزشي در حال تغيير است .اين که بگوييم مقاطع آموزشي مستقلي
داريم ،در آينده اين مفاهيم از بين ميرود .در حال حاضر آموزش تا
مرگ مد نظر است.

ميرزاده :

» خبر

نمايشگاه بين المللي تهران از  15تا  18شهريورماه جاري ميزبان
نمايشگاهي متنوع براي مادران ،نوزادان و کودکان است که در آن هر چه
را که مادران بايد از قبل از تولد فرزندشان بدانند تا انواع خدمات مختلف
آموزشي و بهداشتي ،کاالها و صنايع مختلف نوزادان و کودکان در
معرض ديد عالقمندان قرار مي گيرد .به گزارش ستاد خبري نهمين
نمايشگاه بين المللي مادر ،نوزاد و کودک؛ در اين نمايشگاه شرکت هاي
مختلف توليدي ،خدماتي و صنايع وابسته داخلي و خارجي ،جديد ترين
و نوين ترين کاالها ،توليدات و دستاوردهاي اين حوزه را طي چهار روز
ارائه و در معرض ديد عالقهمندان قرار مي دهند.براساس اين گزارش،
در نهمين نمايشگاه بين المللي مادر ،نوزاد و کودک  ،شرکت ها و
نمايندگي هايي از کشورهاي هلند ،آلمان ،ترکيه ،چين ،ايتاليا ،ژاپن،
بلژيک ،اسپانيا ،امارات و انگلستان و  ...حضور خواهند داشت.رئيس
ستاد برگزاري نهمين نمايشگاه بين المللي مادر ،نوزاد و کودک در اين
خصوص گفت :امروزه نوزادان و کودکان سرمايههاي معنوي ،معماران
سازندگي ،مولدان مايحتاج زندگي و آموزندگان دانش و پژوهش آينده
جامعه و کشور هستند و لذا مراقبت در تربيت ،سالمت ،رشد و تکامل
فکري ،ايمني آنها امري ضروري و حياتي است.علي محتشم اميري با
بيان اينکه اهميت و توجه به نيازها و خواستههاي کودکان ميتواند
جامعه را در برابر آسيبهاي مختلف ايمن سازد ،افزود :در دنياي
امروز و دغدغههاي زندگي ماشيني و صنعتي اعم از اشتغال مادران،
ترافيک ،آلودگي هوا و ساير مشکالت موجود ،لزوم استفاده از تکنولوژي
و تجهيزات را بيش از پيش پُر رنگ کرده است.وي اضافه کرد :يکي از
فرصت هاي بسيار مهم در معرفي و شناسايي تواناييها و قابليتهاي
واحدهاي توليدي ،تجاري و خدماتي ،حضور در نمايشگاهها است،
مشارکت و حضور در نمايشگاه موجب ميشود تا توانمندي واحدها
و بنگاههاي مختلف توليدي به معرض نمايش گذاشته شده و زمينه
براي دست يافتن به بازارهاي جديد فراهم شود.

ستاري:

خبر »

سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينکه تغيير در سهميه
ايثارگران به کنکور امسال نميرسد ،گفت :سهميه اين افراد در کنکور سال
 ۹۷همانند سال گذشته اجرايي ميشود.ميرحمايت ميرزاده در گفتوگو با
خانه ملت در تشريح جلسه (يکشنبه  11شهريورماه) کميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس ،گفت :بررسي طرح تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسالمي
نخستين دستور کار کميسيون آموزش بود در اين راستا متقاضيان تحقيق و
تفحص با حضور در کميسيون داليل خود را براي اين طرح مطرح کردند.
نماينده مردم گرمي در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به داليل متقاضيان
تحقيق و تفحص ،افزود :افت کيفي ،گسترش بيحساب اين دانشگاه ،استفاده
از بازنشستگان و ...ازجمله داليل اين افراد براي تحقيق و تفحص بود اما از آنجا
که آقاي تهرانچي در نخستين روزهاي کاري خود به سر ميبرد با عذر موجه
نتوانست در کميسيون حاضر شود بنابراين مقرر شد پس از تعطيلي مجلس
نخستين جلسه کميسيون با حضور سرپرست دانشگاه آزاد و همکاران ايشان
براي بررسي اين موضوع برگزار و تصميمات الزم در اين رابطه گرفته شود.
سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يادآور شد :سهميه ايثارگران
در کنکور سال  97همانند سال گذشته اعمال ميشود.

ميثم نيلي :

کاغذ و آبرفتن سرمايه ناشران
مشکل اصلي است
مديرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمي گفت :کاغذ و آبرفتن سرمايه
ناشران مشکل اصلي است .وي افزود:شوراي تشکلهاي نشر با هدف حل
مشکالت نشر و کاستن درد و رنج ناشران شکل گرفته است.به گزارش
فارس ،ميثم نيلي در پاسخ به سؤال از علت تشکيل شوراي تشکلهاي
نشر گفت :همانطور که ميدانيد ،امروز نشر ،حال و روز خوبي ندارد و
وضعيت اقتصادي فعلي شرايطي را بهوجود آورده که در آن ،بسياري
از ناشران و کتابفروشان هر روز دارند ضعيفتر ميشوند.بهبود شرايط،
مستلزم يک همفکري و هماهنگي بين همه فعاالن و کنشگراني است
که دغدغه حل مسئله موجود را دارند.مديرعامل مجمع ناشران انقالب
اسالمي در ادامه تأکيد کرد که در حال حاضر ،فوريترين مسئله صنعت
نشر ،بحث کاغذ و آبرفتن سرمايه ناشران است که متأسفانه آنگونه که
بايد و شايد فکري براي آن نشده است .افزايش ناگهاني قيمت کتاب و
البته کمشدن قدرت خريد مخاطب باعث شده اين فشار هم به مخاطب
کتابخوان ،واردشود و هم به ناشران و کتابفروشان و ساير حلقههاي
زنجيره توليد و تأمين کتاب

سرمايهگذاري بلند مدت بنياد علوي
روي آينده سازان فردا

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/13 :
خ ش97/6/10 :

وزارت كشور
استانداري البرز

آگهي مناقصه عمومي  -نوبت دوم

شهرداري نظرآباد به استناد بودجه مصوب سال  97و مجوزهاي صادره از سوي شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد پروژههاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجدالشرايط واگذار
نمايد.
شرح عمليات

برآورد اوليه به ريال

مبلغ سپرده به ريال

1

خريد و حمل و پخش آسفالت و قيربا فينيشر در فاز  4فرهنگيان  -آزادگان و رمپ ميدان شورا از سمت آبيك

7/452/200/000

372/610/000

رديف
2

خريد و حمل و پخش آسفالت و قير با فينيشر در محله رسالت (بهارستان  )54-38فرعيهاي خيابان شيرودي و اركيده

4/500/000/000

225/000/000

3

خريد و حمل و پخش آسفالت و قير با فينيشر در محله سيدجمالالدين (سروستان  - 2شكوفه  - 6آيتاله غفاري  -شريعتي  -مفتح و بهار )36

4/125/480/000

206/274/000

4

خريد و حمل و پخش آسفالت و قير با فينيشر در محله سيدجمالالدين (خيابان وليعصر(عج) و خيابان خاكي مزار)

5/000/000/000

250/000/000

5

خريد و حمل و پخش آسفالت و قير با فينيشر در محله رسالت (ميدان شيرودي به سمت پمپ بنزين  -واليت  - 6بهارستان  10 -37و )39

5/033/100/000

251/655/000

6

خريد و حمل و پخش آسفالت و قير با فينيشر در محله مصطفيآباد (خيابان  12و  15متري بهزيستي)  -خيابان طالقاني  -خيابان فلسطين

5/715/520/000

285/776/000

7

خريد و حمل و پخش و تراش آسفالت و قير با فينيشر در محله سيدجمالالدين (بلوار قلمچي  -خيابان آيتاله مشكيني  16 -متري شبنم  -عارف
 6 - 7و  24متري ستايش)

7/272/800/000

363/640/000

8

جدولگذاري بلوار ورودي محله سيدجمالالدين و اراضي پايانه و  18متري احداثي محله رسالت

2/000/000/000

100/000/000

9

جدولگذاري خيابان امام خميني(ره) نگارستان  - 8كوچه مسجدجامع  -خيابان فلسطين و سطح شهر

3/000/000/000

150/000/000

10

جدولگذاري امالك خيابان قزوين روبروي سهراه هيو و سطح شهر

2/500/000/000

125/000/000

11

پيادهروسازي خيابان معلم  -خيابان بهشت رضا و خيابان شهدا

4/000/000/000

200/000/000

 )1شركتكنندگان در مناقصه ميبايست سپرده شركت در مناقصه را به حساب سيبا به شماره  0104746757008نزد بانك ملي شعبه شهرداري به نام شهرداري واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي يا
اسناد خزانه تهيه و ارائه نمايند.
 )2سپرده برندگان نفر اول و دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداري نگهداري و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 )3شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )4متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور مالي شهرداري نظرآباد مراجعه نمايند .ضمنا هزينه خريد اسناد مناقصه به مبلغ  500/000ريال ميباشد كه بايد به حساب  0104534021000درآمد
شهرداري نظرآباد واريز گردد.
 )5ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
 )6بديهي است پيشنهادات ميبايست در پاكت الك و ممهور به مهر شركت شده تا پايان وقت اداري روز  97/6/31به آدرس نظرآباد  -خ مدرس غربي  -شهرداري نظرآباد تحويل داده شود.
 )7هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  02645368536با واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/6 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/13 :
خ ش97/6/6 :

داريوش يگانه مظهر  -شهردار نظرآباد

 ۸۴۰هزار نفر-روز ميزباني از دانشآموزان مناطق کم برخوردار کشور
در شرايطي که بسياري از تصميمها در کشورمان اهداف کوتاه مدت را نشانه
ميروند و به ندرت کسي به فکر سرمايه گذاريهاي بلند مدت است ،تابستانهاي
هرسال اتفاقي در کشورمان در جريان است که حکايت از برنامه ريزي بلند
مدتي براي ساخت آينده کشورمان را دارد.به گزارش پايگاه خبري بنياد
مستضعفان به نقل از روابط عمومي بنياد علوي ،به رغم آنکه تا پاي ساخت
آينده به ميان ميآيد ،پاسخها حول محور سرمايه گذاري بر دانش آموزان و
نقش پررنگي که اين قشر ميتوانند در رقم زدن آينده ايفا کنند ميچرخد ،در
مقام عمل کمتر شاهد توجه به دانش آموزان هستيم ،تا جايي که همه ما دل
پري از کمبودهايي که دانش آموزان با آن مواجهند و بي توجهيهايي که به
ايشان ميشود داريم.مشکلي بزرگ و ريشه دار که در مناطق محروم و کمتر
توسعه يافته کشورمان ابعاد دردناک تري دارد .در مناطقي که ميدانيم اگر
دانش آموزانش توانمند نشوند ،هيچ طرحي نخواهد توانست آيندهاي متفاوت
و رو به رشد برايشان ترسيم کند و حتي بالعکس ،ممکن است اين بي توجهي
شکست همه طرحهاي توسعه و آباداني در اين مناطق را به دنبال داشته باشد.
موضوعي کليدي و مهم که مورد توجه بنياد علوي ،يکي از نهادهاي فعال در
عرصه محروميت زدايي در کشورمان قرار گرفته و در سرلوحه برنامههاي ايشان،
فصلي مفصل از خدمات را رقم زده که گيرندگانش دانش آموزان مناطق محروم
هستند .خدماتي در راستاي توانمندسازي دانش آموزاني که ميتوانند آينده
ديارشان را متفاوت از چيزي که هست بسازند.

فيلمسينماييتنگهابوقريبسهميليارديشد
فيلم سينمايي تنگه ابوقريب در پايان سومين هفته اکران موفق به فروش ۳
ميليارد توماني شد.به گزارش خبرگزاري فارس ،استقبال از فيلم سينمايي
«تنگه ابو قريب» به کارگرداني بهرام توکلي و تهيهکنندگي ادامه دارد.
بهترين فيلم جشنواره فيلم فجر که از  ۱۷مرداد اکران خود را آغاز
کرده است ،در پايان سومين هفته اکران خود گيشه  ۳ميليارد توماني را
تجربه کرد.جواد عزتي ،امير جديدي ،حميد رضا آذرنگ ،علي سليماني
و مهدي قرباني از جمله بازيگران اين فيلم سينمايي هستند.

