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بخل آن است كه انسان آنچه را بخشيده ،تلف و آنچه را نگه داشته شرف بپندارد.

امام حسن مجتبي (ع):

طرح گردشگري تهران با تو
رونمايي شد
رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در آيين رونمايي از طرح
تورهاي ويژه دانشآموزي «تهران با تو» با اشاره به اهميت گردشگري
شهري گفت :به وسيله گردشگري ميتوان تاريخ و فرهنگ را به نسل جوان
معرفي کرد.به گزارش رسانه خبري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران،
پيرو امضاي تفاهمنامه همکاري بين سازمان فرهنگي هنري شهرداري
تهران و سازمان دانشآموزي ،تورهاي ويژه دانشآموزي «تهران با تو»
به همت شرکت تهران گشت ارغواني وابسته به سازمان فرهنگي هنري
و شهرداري تهران فعاليت خود را به طور رسمي آغاز کرد.سعيد اوحدي
رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در مراسم رونمايي از اين
طرح با بيان اينکه  ۳۰بسته سفر گردشگري براي تهران آماده شده است
گفت :امروزه دو موضوع بسيار مهم در حوزه گردگشري در سطح جهاني
مورد بحث است .جهانگردي و فرهنگ در راستاي توسعه پايدار است .بر
اساس آمارهاي سازمانهاي جهاني گردشگري به لحاظ جاذبههاي ميراث
فرهنگي و آثار ثبت شده جهاني ،ايران جزو  ۱۰کشور برتر و به لحاظ تنوع
حوزه صنايع دستي بيش از  ۳۰هزار اثر شناسايي شده براي ثبت در ايران
وجود دارد و در اين حوزه جزو  ۶کشور برتر دنيا هستيم.

رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسالمي شهرتهران:

تحقق شهر خوب و شهروندان مسئوليت پذير
با کمک هنرمندان امکان پذير است
جعفر رحمان زاده ،مديرعامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي
شهرداري تهران 'گفت :تحقق شهر خوب و شهروندان مسئوليت پذير
با کمک هنرمندان امکان پذير است به گزارش روابط عمومي و امور
بين الملل شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران،وي
در مراسم بازديد هنرمندان از خانه موزه سيمين و جالل که با
حضور هنرمندان و مديران شهري برگزار شد ،با اشاره به اينکه
پيشکسوتان هنري و ادبي سرمايه هاي عظيم کشورمان به شمار
مي آيند،گفت :خانه موزه سيمين و جالل ،مجموعه اي بسيار
ارزشمند است،چرا که کتابهايي مانند سو و شون ،خسي در ميقات
و ساير رمان ها و داستان هاي اين دو چهره ماندگار ادبي در حال
و هواي اين خانه به نگارش در آمده است.

توکلي :

سينماي امروز موفقيتش را
مديون انقالب اسالمي ايران است

بازيگر سريال "آشپزباشي" گفت :همواره نقدهايي وجود دارد اما سينماي
امروز ايران فوق العاده است .اين سينما افتخارات بسياري به دست آورده
که من اعتقاد دارم همه مديون زحمت معلمان و هنرمندان در چهل سال
بعد از انقالب اسالمي ايران است .معتقدم سينماي ايران موفقيتش را
مديون انقالب اسالمي ايران است.بازيگر سريال "آشپزباشي" با اشاره به
سالها حضور خود در عرصه بازيگري افزود :واقعيت امر من بيشتر از بازيگر
خود را معلم مي دانم زيرا اکثريت تمرکزم بر آموزش بوده و هست .سالها
در اين عرصه حضور داشته ام و حال اگر از من بپرسند اگر به جواني باز
گردي باز هم بازيگر مي شوي جواب من بدون شک بله است زيرا من
با تعقل و منطق وارد اين عرصه شده ام و طي اين سالها سعي کردم راه
درست را انتخاب کنم.وي افزود :از نظر من هنر و به خصوص بازيگري
کاري بسيار دشوار است و بايد براي آن رنج بسيار کشيد .بازيگري با
مردم بودن است ،با آنها زيستن و در دل جامعه زندگي کردن است .حال
بايد در کنار اين قضايا مباحث آکادميک را هم رعايت کرد و نقش ها
را به درستي ايفا کرد.
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محمد مهدي سيار :

ژيال اميرشاهي :

رازمندي عالم ،نقطه مشترک فلسفه و شعر است

محمد مهدي سيار ،شاعر و دانش آموخته فلسفه با
بيان اينکه رازمندي عالم نقطه اشتراک شعر و فلسفه
است ،گفت :اگر شعر خود را درگير بنيادي ترين
پرسش ها نکند ،کارايي ندارد.به گزارش خبرنگار
مهر ،سيار دربارۀ تصوري که از فلسفه و شعر
ميشود بيان کرد :فلسفه و ادبيات پديده هاي
تاريخي هستند .تصور عمومي اين است که شعر و
مديرعامل بنياد شعر و ادبيات داستاني :

بدنه ارشاد
با ما مسئله دارد

فلسفه دو ساحت متفاوت و متضادند و قابل جمع
نيستند .اما در تاريخ که نگاه مي کنيم پيوندهاي
محکم و ديرينه اي ميان اين دو وجود داشته
است .بزرگترين شعراي ما عنوان حکيم داشته
اند و بزرگترين فيلسوفان ما نيز هرگز با شعر و
ادبيات بيگانه نبوده اند و از فيلسوفاني مانند ابن
سينا و سهروردي آثار ادبي برجاي مانده است
هرچند که اين آثار ادبي به اندازه آثار فلسفي
آنها شهرت ندارداما امثال حکيم عمر خيام و
ناصر خسرو قبادياني هم وجود دارند که هم
زمان به عنوان فيلسوف و شاعر شناخته شده اند
و از اينها هم اثر ادبي و هم رساله فلسفي به
دست ما رسيده است .وي افزود :حرکت جوهري
مالصدرا سرفصل شاعرانه اي دارد که توصيه
مي شود شاعران جوان آن را بخوانند.

خبر »

تتاتر ،محل بزن وبرقص شده است
ژيال اميرشاهي از مجريان باسابقه تلويزيون در
گفتوگو با ايسنا ضمن ابراز نارضايتي و مخالفت
در قبال استفاده از هنرمندان و بازيگران به عنوان
مجري ،اظهار کرد :جالب است اگر ما به عنوان
مجري به حيطه کار بازيگران نزديک بشويم،
ممنوعالتصوير ميشويم و عمال اين اتفاق افتاده
است .براي خود من بارها پيش آمده که پيشنهاداتي
براي حضور در تئاتر داشتهام اما از سوي مديران
تلويزيون چنين اجازهاي داده نشده است .اما اين
اتفاق کامال برعکس است و بازيگران سينما و
تلويزيون به راحتي نقش يک مجري را در برنامههاي
تلويزيوني ايفا ميکنند.وي اضافه کرد  :البته تتاتر
اين روز ها محل بزن وبرقص شده است .اين مجري
درباره حضورش در برنامه «به خانه برميگرديم»
که همچنان ادامه خواهد داشت ،گفت« :به خانه

مهدي قزلي ميگويد همه مقدرات ادبيات ايران در بنياد شعر و ادبيات داستاني
متمرکز نيست اما همه مسائل مربوط به آن را از چشم اين بنياد ميبينند.وي
گفت  :من وقتي آمدم به بنياد به عنوان آدمي که عالقه ذاتي به ادبيات داشتم
آرزوهايي براي اينجا داشتم اما اينقدر حرفهاي بودم که بفهمم اينجا بايد به اندازه
مقدورات و ظرفيتها انتظار نتيجه داشته باشي .به همين خاطر بيشتر از هر

ثبتنام ارزيابان و کارشناسان متخصص
بازي جهت ارزيابي کيفي بازيهاي
ت شد ه در همگرا آغاز شد
ثب 

برميگرديم» در ميان برنامههاي خانوادگي بيشترين
طيف مخاطبان را دارد .مسلما تهيهکنندگان براي
اين برنامه تالش ميکنند اما به هر حال خروجي
اصلي اين برنامه و برنامههايي از اين جنس بر
روي مجريان آن است .خيلي از مخاطبان برنامه
را به خاطر تداوم و حضور مجريانش ميبينند و
حالشان عوض ميشود.

چيز به دنبال رفع موانع براي فعاليت بنياد افتادم.اما گويا بدنه ارشاد با ما مسئله
دارد .از نظر من آدم اجرايي حرفهاي بايد واقع نگر باشد .محدوديتها واتفاقهاي
پيرامونش را بررسي کند .وقتي من آمدم بنياد ،اين مجموعه اساسنامه داشت که
در آن توضيحاتي داده شده بود که اينجا چه کار ميتوان کرد اما برنامه کاري
مشخصي برايش تدوين نشده بود.

نمايه

صدا و سيما /عباس عاشوري

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
نوبت دوم

شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات مصوب  1383مجلس شوراي اسالمي از محل
اعتبارات طرح هاي عمراني ،به منظور اجراي پروژه اي مطابق مشخصات زير از كليه پيمانكاران حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مناقصه
دعوت به عمل آورد.
-1كارفرما :شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان
 -2موضوع مناقصه :عمليات اجرايي لوله گذاري بخش هشتم از خطوط فرعي شبكه توزيع آب زاهدان
 -3دستگاه نظارت :شركت مهندسين مشاور بندآب
 -4مبلغ برآورد اوليه( 8596516707 :هشت ميليارد و پانصد و نود و شش ميليون و پانصد و شانزده هزار و هفتصد و هفت) ريال
-5مدت اجراي كار( 5:پنج) ماه شمسي
 -6رشته و پايه پيمانكار :اشخاص حقوقي داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رشته آب (حداقل پايه )5
-7مبلغ تضمين شركت در مناقصه( 430000000:چهارصد و سي ميليون) ريال
-8تاريخ و مهلت تهيه و تحويل اسناد مناقصه:
مهلت تهيه اسناد مناقصه به مدت پنج روز از انتشار نوبت اول آگهي ميباشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه از آخرين روز توزيع اسناد ده روز ميباشد.
لذا شركتهاي واجد شرايط ميتوانند پس از چاپ نوبت اول آگهي با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irو با پرداخت مبلغ ( 200000دويست هزار) ريال اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در
مواعد زماني مندرج در سامانه مدارك الزم شامل پاكات (الف)( ،ب)( ،ج) را مطابق با شرايط مناقصه تهيه و به صورت فايلهاي  pdfدر سامانه
فوق بارگذاري نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/19 :
خ.ش 97/6/17

دفترقراردادها
شركت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان

در معاونت صداي رسانه ملي صورت گرفت

رونمايي از پايگاه هاي جامع
سخنراني ،دعا و نغمه هاي مذهبي
معاون صداي رسانه ملي گفت :رونمايي از  ۸پايگاه جامع در دستور کار
معاونت صدا قرار گرفته و تا کنون از  ۴عدد آنها رونمايي شده است.به
گزارش روابط عمومي معاونت صدا؛ دکتر حميد شاه آبادي در آيين
رونمايي از پايگاه هاي جامع دعا و نغمه هاي مذهبي و سخنراني گفت:امروز
از دو پايگاه جامع رونمايي مي کنيم،دو دستاورد ارزشمندي که با ماه ها
تالش بي وقفه به ثمر نشسته است.وي افزود :راديو بايد قدرت انتخاب
را بيش از پيش به شنوندگانش دهد و اين پايگاه ها از انتخاب هايي
است که معاونت صدا براي مخاطبانش فراهم کرده است.

انتقال حوزه معارف از معاونت آموزشي
به فرهنگي و دانشجويي

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمي گفت :حوزه معارف از معاونت آموزشي
به معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي منتقل مي شود.
به گزارش دانشگاه آزاد اسالمي ،محمدمهدي طهرانچي در سومين
نشست سراسري مديران گروه و اعضاي هيئت علمي گروه معارف اسالمي
دانشگاه آزاد اسالمي با بيان اينکه ما براي تعظيم شعائر الهي در دانشگاه
هستيم ،گفت :امام خميني(ره) فرصتي به وجود آوردند که آرزوي ما را به
واقعيت تبديل کرد ،چرا که زماني آرزو داشتيم بتوانيم با در اختيار داشتن
صداوسيما ،اثرات تربيتي در جامعه داشته باشيم.سرپرست دانشگاه آزاد
اسالمي ادامه داد :پيش از انقالب اسالمي ،آرزو داشتيم به جاي آنکه در
کالسهاي محفلي از دين سخن بگوييم ،فرصتي باشد تا در متن جامعه
و دانشگاه به اشاعه دين و بيان احکام خدا و اعتقادات و اخالقيات بپردازيم
که به برکت انقالب اسالمي و رهبري داهيانه امام راحل و پرچمداري مقام
معظم رهبري در استمرار آن ،آرزوهاي مان محقق شد.

بادام زميني به عنوان مهمترين محصول زراعي بعد
از برنج در اقتصاد کشاورزان منطقه نقش موثري
دارد .بادامزميني آستانه اشرفيه مرغوبترين نوع
اين محصول در کشور است بادامزميني مهمترين
محصول زراعي آستانه اشرفيه است که از اوايل
ارديبهشت تا نيمه خرداد کشت و اواسط شهريورماه
برداشت ميشود .بيش از  ۲هزار هکتار اراضي
زير کشت بادامزميني در شهرستان آستان ه اشرفيه
وجود دارد که از اين اراضي بالغ بر ۱۰هزار تن
پيله خشک بادام زميني برداشت ميشود و معادل
۹۰درصد از توليدات کل کشور را شامل ميشود.
ارزش اين محصول  ۶۰تا ۷۰ميليارد تومان در سال
است که نقش مهمي در وضعيت اقتصادي مردم دارد.
 4تصوير از تالش كشاورزان براي كسب روزي
حالل را مي بينيد .

امين فالح -دهيار قاسمگرجي

عالقهمنداني که در حوزههاي فني ،هنري ،طراحي بازي و مديريت پروژه بازي،
تخصص و تجربه کافي دارند ،ميتوانند به پورتال بنياد ملي بازيهاي رايانهاي
به آدرس  https://portal.ircg.irمراجعه کرده و در بخش «ساختار حمايتي
همگرا» فرم مربوط به «ثبتنام ارزيابها» را پر نموده و رزومه خويش را ضميمه
نمايند.عالقهمندان ميتوانند تا سهشنبه  27شهريور  97اطالعات خود را در
پورتال بنياد تکميل نمايند .اطالعات تکميلي در خصوص پذيرفتهشدگان،
متعاقبا اعالم خواهد شد.

سرپرست دانشگاه آزاد خبرداد:

برداشت بادام زميني

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
هزينه چاپ دو نوبت آگهي برعهده برنده مناقصه ميباشد.

شركت آب و فاضالب
سيستان و بلوچستان

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

دو شنبه  19شهريور  29 1397ذي الحجه  10 1439سپتامبر  2018سالسي و سوم شماره9308

آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم

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

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

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
شركت بهرهبرداري
نفت و گاز گچساران
(سهامي خاص)

فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه خريد (دومرحلهاي )

نوبت دوم

شماره مجوز 1397.2733

به شماره درخواست ( )9600023شماره مناقصه /1234ج ن97/

شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران در نظر دارد سيستم لرزش كمپرسورهاي كوپربسمر و توربواكسپندر
خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد .لذا مناقصه گران ميتوانند با رعايت نكات درج شده در
سايتهاي ( HTTP//IETS.MPORG.ir gsogpc.nisoc.irپايگاه ملي مناقصات) نسبت به دريافت و
تكميل اسناد ارزيابي كيفي ،مطابق برنامه زمانبندي شده ذيل اقدام و مدارك مربوطه را به آدرس گچساران
شركت بهرهبرداري نفت وگاز گچساران دبيرخانه كميسيون مناقصات اتاق  24ارسال نمايند.
آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي 97/7/18
تاريخ گشايش پاكات ارزيابي كيفي 97/7/22
الزم به ذكر است برنامه زمانبندي و تحويل اسناد مناقصه پس از ارزيابي كيفي براي شركت هايي كه حداقل
نمره اعالم شده را كسب نمايند طي دعوت نامه اطالع رساني خواهد شد .در ضمن ارائه تصوير برابر با اصل
آخرين تغييرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمي الزامي بوده و امكان ارائه  %25پيش پرداخت
مقدور نميباشد.
طبق قانون حمايت از توليدكنندگان داخلي ،در صورت وجود سازندگان /توليد كنندگان داخلي ،مشروط به
تاييد فني كاالي پيشنهادي اولويت خريد با آنها ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/6/17
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/6/19

خ ش 97/6/17

روابط عمومي
شركت بهرهبرداري نفت وگاز گچساران

اصالحيه آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد (دومرحلهاي)
شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران به شماره درخواست 9600023
شماره مناقصه /1234جن97/

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد (دومرحلهاي) متعلق به شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران چاپ شده در روزنامه رسالت شماره  9306مورخ
 ،1397/6/17شماره مجوز  1397.2733آگهي ،شماره مناقصه آگهي /1234جن 97/و تاريخ درج آگهي نوبت اول  1397/6/17و نوبت دوم 1397/6/19
صحيح است.

روابط عمومي شركت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران

شركت گاز استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي

شماره مجوز ()1397.2768

نوبت دوم

شركت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصهاي با موضوع و شرايط زير برگزار نمايد:
موضوع مناقصه :انجام خدمات امداد ،نگهداري ،بهرهبرداري و تعميرات ،تاسيسات گازرساني و خدمات كنتورخواني و توزيع صورتحساب مشتركين
و ...نصب كنتور و رگوالتور در سطح شهرستان خوانسار و توابع
ميزان تضمين 1/410/000/000 :ريال (يك ميليارد و چهارصد و ده ميليون ريال)
كد فراخوان3174288 :
نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار :اصفهان  -خيابان چهارباغ باال ،شركت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگي :حداكثر تا تاريخ 97/06/27
مناقصهگران ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالعرساني الكترونيكي شركت گاز استان اصفهان به آدرس www.nigc-isfahan.ir،
ن  031-38132داخلي  2584تماس حاصل فرمايند.
 www.iets.mporg.irيا با شماره تلف 
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/18 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/19 :
خ ش97/6/18 :

روابط عمومي شركت گاز استان اصفهان

