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

بزرگترين گرفتاري ،نااميدي از رحمت خداست.

امام علي (ع):

اوقات شرعي

رحمت اميني در گفتگو با مه ر:

دو شنبه 97/3/28

سمينار تئاتر عروسکي برگزار
مي شود

اذان ظهر13:05:
اذان مغرب20:44:

مدير گروه هنرهاي نمايشي پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه
تهران اعالم کرد که سمينار علمي پژوهشي تئاتر عروسکي
به مدت سه روز در اين پرديس دانشگاهي برگزار مي شود.
رحمت اميني مدير گروه هنرهاي نمايشي پرديس هنرهاي
زيباي دانشگاه تهران درباره برگزاري سمينار علمي پژوهشي
تئاتر عروسکي به خبرنگار مهر گفت :سمينار علمي پژوهشي
تئاتر عروسکي در گروه هنرهاي نمايشي و سينماي پرديس
هنرهاي زيباي دانشگاه تهران برگزار مي شود .وي توضيح داد:
در اين سمينار عالوه بر ارايه مقاالت در چندين ميزگرد ،ميزگرد
آسيب شناسي تئاتر عروسکي با حضور محمد اعلمي ،مرضيه
برومند ،علي پاکدست ،آزاده پورمختار ،حميد جبلي ،يوسف
صديقي ،پوپک عظيم پور ،بهروز غريب پور ،شيوا مسعودي،
علي سلطاني و فهيمه ميرزاحسيني برگزار مي شود.

سه شنبه 97/3/29

تهران

اصفهان

مشهد

قم

تبريز

36

37

36

41

32

24

23

21

20

16

اذان صبح4:02 :
طلوع آفتاب5:48 :

مشاور عالي سازمان سنجش آموزش کشور از صدور يک ميليون و
 ۲۱۶هزار و  ۵۶۰کارت ورود به جلسه کنکور  ۹۷براي داوطلبان
اين آزمون خبر داد و گفت :کارت آزمون از سوم تير منتشر
مي شود.
حسين توکلي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :کنکور
سراسري  ۹۷به منظور پذيرش دانشجو در دورههاي روزانه،
شبانه ،نيمه حضوري ،مجازي ،پرديس خودگردان دانشگاهها
و موسسات آموزش عالي ،دانشگاه پيام نور ،موسسات آموزش
عالي غيرانتفاعي و همچنين در کدرشتههايي با آزمون دانشگاه
آزاد اسالمي در روزهاي پنجشنبه و جمعه  ۷و  ۸تيرماه ۹۷
برگزار مي شود.
وي افزود :در کنکور سراسري  ۹۷تعداد يک ميليون و ۱۱
هزار و  ۸۲۵نفر ثبت نام کردند که از اين تعداد ۵۹۹ ،هزار و
 ۳۱۳نفر زن و  ۴۱۲هزار و  ۵۱۲نفر مرد هستند .به عبارت
ديگر  ۵۹/۲۳درصد داوطلبان زن و  ۴۰/۷۷درصد داوطلبان
مرد هستند.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

WWW.RESALAT-NEWS.COM

چاپ:گلريز تلفن66795442:

دو شنبه  28خرداد  4 1397شوال  18 1439ژوئن  2018سالسي و سوم شماره9240

دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي:

وزارت علوم نسبت به ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيالن مسئول است

آغاز توزيع کارت از سوم تير؛

بيش از يک ميليون و  ۲۱۶هزار
کارت براي کنکور  ۹۷صادر شد

WWW.RESALAT-NEWS.COM

دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت :وزارت علوم،
نسبت به ايجاد اشتغال براي فارغ التحصيالن مسئول
است و بايد شعار «آموزش عالي براي کار» سرلوحه
اقدامات قرار گيرد.به گزارش خبرگزاري مهر ،محمد رضا
مخبر دزفولي با اشاره به ديدار اخير اساتيد دانشگاهها
با رهبر معظم انقالب «مدظله العالي» گفت :در مورد

شاهکار معماري ايراني
در حرم علوي

فرمايشات ايشان به ويژه در مورد نقشه جامع علمي
کشور و آمايش آموزش عالي برنامه علمي ،بايد تدوين
و اجرا شود.وي همچنين با گراميداشت ياد مرحوم
دکتر احمدي و دکتر شيخ زين الدين و با اشاره
به آمار  ۴۰درصدي بيکاري فارغ التحصيالن افزود:
اين آمار غيرقابل قبول است و بايد دانشگاهيان در
اين زمينه به طور جدي وارد کار شود.دبير شوراي
عالي انقالب فرهنگي ادامه داد :مطالبه رهبر معظم
انقالب «مدظله العالي» از همه نهادهاي فعال در
حوزه علم و فناوري ،در زمينه اشتغال آفريني براي
فارغ التحصيالن جدي است.مخبر دزفولي گفت :در
حوزه علوم پزشکي تجربه خوبي در زمينه اشتغال
فارغ التحصيالن داريم و مي توان از اين تجربه در
ساير بخش ها استفاده کرد.

معاون ابتدايي آموزش و پرورش :

خبر »

توسعه کشورازمسير پيش دبستاني ميگذرد
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش معتقد است
براي تحقق عدالت آموزشي و همچنين باال رفتن
توسعه يافتگي در کشور ،بايد سرمايه گذاري دولتي
براي تحقق نرخ باالي پوشش پيش دبستاني صورت
بگيرد .رضوان حکيم زاده معاون آموزش ابتدايي
آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مقطع
پيش دبستاني و اينکه اين مقطع يک سال زيرمجموعه
مراکز غير دولتي قرار گرفت و خسارت هايي خورد و
آمار پوشش پيش دبستاني در کشور پايين آمد ،گفت:
خوشبختانه در حال حاضر پيش دبستاني در ذيل معاونت
ابتدايي قرار دارد  .در واقع وقتي به نرخ پوشش دبستان در
کشورهاي توسعه يافته و نيمه توسعه يافته و توسعه نيافته
مي رسيم ،اين آمار معنا دار نيست و عموما نرخ باالست.
اما در پيش دبستاني کشورهايي که در رتبه بندي باالي

در صحن حضرت زهرا(س) حرم اميرالمؤمنين(ع) زيباييهاي خيرهکننده هنر
ايراني اسالمي ديده ميشود که با توجه به استفاده از مصالح با کيفيت ،اين صحن
تا  300سال آينده نياز به بازسازي و مرمت ندارد.به گزارش فارس ،توسعه حرم
اميرالمؤمنين(ع) با احداث صحن حضرت زهرا(س) حدود هفت سال گذشته به
همت ستاد بازسازي عتبات در نجف اشرف آغاز شد.صحن حضرت زهرا(س) حرم
علوي در دو بخش زيارتي و غيرزيارتي پيشبيني شده است که بخش زيارتي اين

امراله احمدجو در گفتگو با مه ر:

 ۳۷قسمت از سلمان فارسي نوشته شد

توسعه قرار دارند نرخ پوشش پيش دبستاني آنها باالي
 ۹۰درصد و حتي  ۱۰۰در صد است .ما در حال حاضر
 ۷۰درصد نرخ پوشش پيش دبستاني در کشور داريم
که پيش از دولت يازدهم اين نرخ  ۳۸درصد بود .االن
در مناطق محروم و دو زبانه به خاطر حمايت دولت گاه
اين نرخ پوشش به باالي  ۹۰درصد مي رسد.

صحن در حال تکميل است .در بخش زيارتي عالوه بر معماري سنتي ايراني و
اسالمي به نکات خاصي توجه شده است به طوري که بزرگترين مقرنس در اين
صحن به کار رفته و کاشيکاري و آينهکاري آن بسيار زيبا و خيرهکننده است.
همچنين در صحن حضرت زهرا(س) سنگهاي طبيعي مرمر استفاده شده که
کيفيت بااليي دارد و البته بيش از  90درصد تمامي مصالح به کار رفته در اين
صحن از کشورمان تأمين شده است.

نمايه

ايرنا /وحيد خادمي

فيلم شانتاژ آماده نمايش مي شود
با گذشت از پيش توليد و فيلمبرداري  ،شانتاژ در حال حاضر
به مرحله تدوين و صداگذاري رسيده است و به زودي براي
نمايش آماده مي شود .بنا به گفته هاي امير مومني اصل
که کارگرداني فيلم را بر عهده دارد :بازيگران فيلم شانتاژ ،
بازي هاي بسيار خوبي را مقابل دوربين پيام نيکومنش ثبت
کرده اند و قطعا بايد شاهد بازي ماندگاري از بهروز محمدي
درفيلم شانتاژ باشيم  .همچنين کارگردان فيلم شانتاژ افزود
 :شانتاژ يکي ازبهترين همکاري هايم با پرويز قدسي است
و حضور بازيگراني همچون مريم خدارحمي که سنگ تمام
گذاشت.فيلم شانتاژ درباره مردي سرشناس و ثروتمند است
که همسرش توسط يک گروه تبهکار مورد اذيت و آزار قرار مي
گيرد و آن گروه با هدف باج گيري و اخاذي از طريق فضاي
مجازي وارد زندگي اين زوج شده و زندگي آنها را به مخاطره
مي اندازند ؛ اما . . .

ي در بجنورد
زنبوردار 
استان خراسان شمالي در شمال شرق
کشور با داشتن باغ هاي ميوه ،اراضي زراعي
و مراتع مرغوب با گل و گياه هاي وحشي
شرايط مساعدي براي فعاليت زنبورداري
دارد ،مجموعه عواملي که سبب شده اين
استان به صورت بالقوه يکي از قطب هاي
توليد عسل در کشور باشد 4 .تصوير از
زنبورداران بجنوردي را براي كسب روزي
حالل مي بينيد .

آگهي تجديد مزايده  -نوبت دوم

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد در راستاي بند  6مصوبه شماره  1804و بند  11مصوبه  1812شوراي اسالمي شهر سيرجان نسبت به فروش 17
دستگاه انواع ماشينآالت سبك و سنگين با قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي
دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده به واحد قراردادهاي شهرداري
سيرجان مراجعه نمايند.
شرايط تجديد مزايده:
 .1قيمت پايه هر خودرو و سپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه
شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر باشد به شرح جدول ذيل آورده شده است.
رديف

نوع خودرو

تعداد

مدل

2

ليفان 620

1

1391

1

ليفان X60

3

پژو 405

5

پژو 405

4
6

7
8

پژو 405

پژو 405

پژو 405

1

پژو SLX

10

پژو 405

1

12

پژو 405

1

پژو 405

1

9

11

پرايد

1

1

13

پژو 405

15

وانت مزدا 1600

1

كاميون برلي

1

14
16

17

سواري پيكان

275/000/000

13/750/000

1384

90/000/000

4/500/000

5

5

250

1391

1

1

1

1

14/200/000

3/550/000/000

قيمت پايه (ريال)

3

1376

1

2

2

250

15/700/000

3/925/000/000

1

250

3

1

1

رديف

شماره قطعه

مساحت (مترمربع)

قيمت پايه هر مترمربع (ريال)

قيمت كل (ريال)

250

1390

1

پژو 405

1393

215/000/000
100/000/000

235/000/000
250/000/000

12/500/000

9

145/000/000

7/250/000

11

95/000/000

1383

130/000/000

1390

1377

6

11/750/000

1390

1384

5/000/000

4

7

200/000/000

1390

10/750/000

110/000/000

10/000/000
6/500/000
5/500/000

8

10
12

9

10
11

12

243/7

1370

115/000/000
50/000/000

2/500/000

18

1/500/000

 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  97/4/7ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/4/10ساعت  18ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/28 :
خ ش97/3/21 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

17

17
18

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

14/200/000

14/700/000

250

250

250

250

7/000/000/000

سپرده شركت در مزايده (ريال)
350/000/000

196/250/000

3/550/000/000

177/500/000

3/550/000/000

177/500/000

3/550/000/000

3/550/000/000

3/675/000/000

177/500/000

177/500/000

177/500/000

183/750/000

15/5000/000

3/777/350/000

188/867/500

14/500/000

3/625/000/000

181/250/000

14/000/000

3/500/000/000

14/000/000

14/000/000

14/000/000

15/500/000

28/000/000

3/655/500/000
3/500/000/000

3/500/000/000

3/500/000/000

3/500/000/000

3/875/000/000
7/000/000/000

182/775/000
175/000/000

175/000/000

175/000/000

175/000/000

175/000/000

193/750/000
350/000/000

 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط  ،ناقص و خارج از مهلت مقرر رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات از تاريخ انتشار آگهي لغايت پايان ساعت اداري روز  97/04/09ميباشد.
تبصره :محل تحويل پاكات :سيرجان  -ميدان انقالب  -شهرداري مركزي سيرجان  -واحد حراست ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/04/10ساعت  18ميباشد.
 .8هزينه انتشار آگهي و هزينه كارشناسي به عهده برنده مزايده ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/28 :
خ ش97/3/21 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

آگهي تجديد مناقصه  -نوبت دوم

شهرداري سيرجان در نظر دارد تكميل فاز سوم پايانه مسافربري بعثت شهرداري سيرجان شامل (نازككاري،
تاسيسات مكانيكي ،تاسيسات برقي) را براساس فهارس بهاي ابنيه ،تاسيسات مكانيكي ،تاسيسات برقي سال 97
از طريق مناقصه عمومي يكمرحلهاي به پيمانكار واجدالشرايط كه داراي حداقل رتبه  5ساختمان و ابنيه ،تاسيسات
و تجهيزات از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور باشد واگذار نمايد .لذا از كليه اشخاص حقوقي
دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه به
واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط تجديد مناقصه:
 .1سپرده شركت در مناقصه  1/194/000/000ريال (يك ميليارد و يكصد و نود و چهار ميليون ريال) ميباشد كه
بايستي به صورت واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه
بانكي معتبر به نام شركت باشد.

14/200/000

250

4/250/000

16

14/200/000

14/000/000

250

15

14

14/200/000

243/7

15

14

28/000/000

15/000/000

250

5/750/000

1365

8

250

4/750/000

16

1361

7

250

13

1383

30/000/000

6

250

13

100/000/000

1376

4

250

250

5/000/000

85/000/000

نامكتاب:چهارشنبهتلخ(واکاوي،آسيبشناسي
و افشاي پشت پرده عمليات تروريستي
17خرداد1396داعش در تهران)
مؤلف  :دكتراسداله افشار
ناشر :آسمان كبود (تلفن پخش :
)66125694
سال انتشار :بهار1397
تعداد صفحه 259 :
قيمت  180000 :ريال
چکيده کتاب :
روزچهارشنبه  17خرداد ماه سال  ،1396روز حساس و مهمي براي
مردم ايران به ويژه پايتختنشينان بود .تعدادي حرامي تا دندان مسلح
با هجوم به مردم در مجلس شوراي اسالمي و محوطه حرم مطهر
امام (ره)  ،وحشيانه  17 ،نفر از هموطنان روزهدارمان را به شهادت
رسانده و دهها نفر را زخمي کردند ؛ اما ظرف چند ساعت  ،به سزاي
عمل پليدشان رسيدند .افرادي که روز چهارشنبه 17خرداد ماه 1396در
تهران اقدام به عمليات تروريستي کردند  ،گرچه ايراني بودند  ،اما
ماهيت آن ها تروريست است  ،اين حادثه تروريستي اگرچه هنوز به
دليل فقدان اطالعات کافي  ،قابل تحليل و بررسي دقيق نميباشد اما
نکات مهمي درخود دارد که شايد آن طورکه بايد  ،به آن ها پرداخته
نشده باشد که در اين اثر و در اولين سالگرد شهادت جمعي از هموطنان
عزيزمان و با نام « چهارشنبه تلخ» ( واکاوي  ،آسيب شناسي و افشاي
پشت پرده عمليات تروريستي  17خرداد  1396داعش درتهران ) در
 5فصل از منظر تحليلگران و صاحب نظران؛ مورد بررسي ،کالبد شکافي
و واكاوي قرار گرفته است.

شهرداري سيرجان در نظر دارد در اجراي بند  9مصوبه شماره  1808و بند  13مصوبه شماره  1820شوراي اسالمي شهر سيرجان نسبت به فروش  16قطعه زمين
مسكوني و  2قطعه زمين تجاري  -مسكوني از پالك ثبتي  13331فرعي از  5087اصلي مفروز و مجزي شده از  1821واقع در بلوار هجرت روبروي بيمارستان
امام رضا(ع) (با قابليت اخذ مجوز  6طبقه با سطح اشغال مجوز) با قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي
دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده به واحد امالك شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط تجديدمزايده:
 .1قيمت پايه قطعات و سپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا
به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر باشد به شرح جدول ذيل آورده شده است.

سپرده شركت در مزايده (ريال)

430/000/000

اقليم قلم »

آگهي تجديد مزايده  -نوبت دوم

1

21/500/000

نويسنده سريال «سلمان فارسي» با اشاره به نگارش و اصالح دائمي اين فيلمنامه
بيان کرد که تاکنون  ۳۷قسمت از سريال را نوشته است و همچنان روي آنها
کار مي کند.امراله احمدجو يکي از نويسندگان سريال «سلمان فارسي» درباره
جديدترين اثر داوود ميرباقري که سال گذشته پيش توليد آن آغاز شد به
خبرنگار مهر گفت :من همچنان روي ديالوگ هاي سريال «سلمان فارسي»
کار مي کنم.وي درباره پايان ديالوگ نويسي در اين سريال بيان کرد :فيلمنامه
«سلمان فارسي» وقتي تمام مي شود که ديالوگ ها بر سر زبان بازيگران جاري
شود و کار به توليد برسد و تا آن زمان من هروقت بتوانم روي ديالوگ ها
کار مي کنم .اين نويسنده و کارگردان با اشاره به آخرين ديدار خود با داوود
ميرباقري اظهار کرد :آخرين بار که همديگر را ديديم سخت مشغول لوکيشن
ديدن بود چون اين سريال لوکيشن هاي متنوعي دارد و کار بسيار سختي
است .ميرباقري ذوق زده لوکيشن هايي بود که در خراسان و کرمان ديده بود
و خارج از ايران هم جاهاي خوبي را پيدا کرده بود.

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  97/4/7ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/4/10ساعت  18ميباشد.
 .8برآورد اوليه به مبلغ  23/878/512/465ريال ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/28 :
خ ش97/3/21 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

