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خدايا در سال جديد چنان کن که تو خواهي وما را آن ده که آن به ،
و دعايمان را مستجاب دار ،خدايا در سال جديد به بازيگران چهره اي آنقدر
کار عطا کن که دست از سر تئاتر بردارند و بگذارند که تئاتري ها هم نفسي
بکشند  ،خدايا سلبريتي هاي "همان خيلي چهره اي ها " فيلم وسينما
وتلويزيون را آنقدر محبوبيت ده وآنقدر بر کارشان و در آمدشان بيفزا تا تئاتر
را فراموش کنند و اين هنر قديمي وشريف را به حال خويش رها سازند ،
تا بلکه تئاتري ها هم فرصتي پيدا کنند و نفسي بکشند و به روي صحنه
بروند  .خدايا مسئولين تئاتر وهنرهاي نمايشي ما را از باند بازي ومافياگري
مصون بدار  ،خدايا در سال جديد آن کن که خداي ناکرده اگرهسته هاي
مافيايي در وزارت ارشاد اسالمي وزير مجموعه هاي تابعه شکل گرفته اند
توسط وزير جديد در هم شکسته شوند تا بلکه هنرهاي نمايشي وايضا تئاتر
نفسي بکشند  ،انشااهلل  .خدايا در سال جديد آن کن که تازه رسيده اي يا
هر کسي که رابطه دارد و دستي از نزديک بر آتش نتواند ادعاي کار ارزشي
ومذهبي وديني بکند چرا که با وجود اينان ،هنر مندان شايسته وارزشي
وخوشفکر ومتعهد ومعتقد و واليي به ناچار در گوشه اي سر به جيب فرو
برده اند  .چر ا که تا قيل وقال باشد و تبليغات براي نفع شخصي  .تا دين
ومذهب واعتقادات وارزشها دستمايه اهداف شخصي ومادي قرار گرفته اند
و مي گيرند ديگر جايي براي جنس اصلي و افراد صادق وبي مدعا واما
کاري و ارزشمند و دانا و...باقي نمي ماند .خدايا در سال جديد دست بدلي ها
را از هنرهاي نمايشي وتئاتر اين مرزو بوم کوتاه کن .خدايا در سال جديد
از شعار مسئولين هنري کشور کم و به شعور وبه عملشان بيفزا  .خدايا در
اين ساليان عده اي نابلد ونا مربوط به هنر نمايشي از اين هنر در پست
هاي مختلف ارتزاقها کرده اند و سود ها برده اند .در همه جا بوده اند وهر
کاري خواسته اند کرده اند ومدام در بين اين مملکت وممالک غربي در
رفت و آمد هستند وخانواده وفرزندانشان در ممالکي که در شعارهايشان
دشمن وبيگانه مي پنداشتند زندگي مي کنند  .خدايا اينان هرچه زودتر
باز نشسته بفرما يا دستشان را از اين هنر کوتاه بگردان تا اين هنر شريف
نفسي بکشد وراهش را پيدا کند انشاله .خدايا کساني که در طي ساليان
طوري عمل مي کردند که همه فکر کنند از دست اندر کاران رده باالي بسيج
وسپاه وبچه هاي باال و ...هستند ودر ساعت اداري سجاده در اتاقشان پهن
مي کردند ونماز مي خواندند دستشان رو شود وهمگان بفهمند که اين کارها
واعمال و...فيلمشان بوده ،البته بخاطر ما نمازو حج و ...ايشان را قبول بفرما .
خدايادر سال جديد آن کن که ما بتوانيم به فرموده مقام معظم رهبري دام
مد ظله العالي همچنان نقد بنماييم وکمبودها ومعضالت را به رخ بکشيم .
بلکه اين گونه به وظيفه شرعي و هنري و ...خود عمل کرده باشيم انشااهلل .
خداوندا خودت مي داني که ما اهل پارتي وپارتي بازي و گروه گرايي وباند بازي
نيسيتم اما يک روزنه کوچکي بگشا تا ماهم بتوانيم چنانچه به آقايان بر
نمي خورد ومزاحم کسب وکارشان نيستيم کار تئاترانجام دهيم آخر اين
دوستان به همراه گروهشان وبچه هايشان وفرزندانشان همه پست ها وکار ها
را اشغال کرده اند وفاميلي کار مي کنند تو خود نظري به ما بيفکن .
خدايا به نص آيه شريفه " ن والقلم وما يسطرون " درک وحفظ شرف قلم
را در ما بيفزا و صد چندان کن ،چنان کن که هرگز قلممان نلغزد وکژ نرود.
خدايا تفکر و ايده و انديشه وعمل سالم صالح وپاک هنر اسالمي ايراني را بر
ما عطا بفرما  .بار پروردگارا هنرو فرهنگ ايراني اسالمي اين مرز وبوم را از
گزند نا اهالن وسود جويان وخود کامگان دو رويان حفظ بفرما  .خدايا در
سال جديد نيرويي مرحمت بفرما تا بتوانيم در برابر تهاجم وناتوي فرهنگي ،
هنري فکري  ،اعتقادي بيگانگان ودشمنان وهمدستانشان در داخل و خارج
تا جايي که نفس در بدن داريم بايستيم .خدايا در سال جديد کاري کن که
دولت از وظايفش در خصوص هنر وفرهنگ ومقابله با تهاجم فرهنگي وهنري
و ...شانه خالي نکند وبه بهانه خصوص سازي  ،تئاتر وهنرهاي نمايشي را به
نابودي نکشاند  .خدايا به مقام معظم رهبري طول عمر با عزت عنايت بفرما ،
خدايا به هنرمندان وبه ما طول عمر ودرک هنر ارزنده وپاک وسالم و ...را
عطا بفرما .خدايا مي دانم خيلي حرف زدم  ،خواسته ودعاي فراوان دارم اما
براي امسال همين ها کافي است  .تو را هزاران سپاس وشکر مي گويم واز
حضرتت مي خواهم در آخر مرا آن ده که آن به ؛و اين دعا ما را مستجاب
بدار  .يا مقلب القلوب واالبصار  ،يا مدبرالليل والنهار،يا محول الحول واالحوال ،
حول حالنا الي احسن الحال.
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عليرضا برازش در گفتگو با مهر خبر داد:

رئيس سازمان پژوهش و ب رنام هريزي آموزشي:

 54عنوان کتاب براي پايههاي يازدهم و دوازدهم در دست تأليف است

رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
گفت 28 :عنوان کتاب براي پاي ه يازدهم و
 26عنوان کتاب براي پايه دوازدهم در دست
تأليف و آمادهسازي است و تالش ميکنيم در
اواخر شهريور ماه  96براي توزيع آماده شود.
به گزارش فارس ،آخرين جلسه هيئت امناي
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي در سال

آثار راه يافته از شهرستانها
به نهمين جشنواره داستان
انقالب اعالم شد

 95با حضور فخرالدين احمدي دانش آشتياني
وزير آموزش و پرورش برگزار شد.حجتاالسالم
والمسلمين محيالدين بهرام محمديان رئيس
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي پس
از ارائه گزارشي اجمالي از برنامههاي سال
جاري اين سازمان اظهار داشت :مبناي ما در
برنامهريزي ،همواره سياستهاي کالن ابالغي
رهبر معظم انقالب ،سياست دولت و اسناد
باالدستي بوده و بودجهريزي نيز بر مبناي
عملکرد بوده است.
وي ادامه داد :سازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشي ،نخستين دستگاهي در مجموع دولت بود
که بودجهريزي ساالنه خود را بر مبناي عملکرد
تنظيم کرد که دو سال پيدرپي موفق به دريافت
لوح تقدير و تنديس شده است.

زمزمه »

پايتخت  ۵همچنان در حال نگارش
مدير شبکه يک درباره گروه کودک و نوجوان که
قرار بود در اين شبکه راه اندازي شود ،بدهي هاي
شبکه و «پايتخت  »۵سخن گفت.عليرضا برازش
در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تکليف گروه کودک
و نوجوان که قرار بود در اين شبکه راه اندازي
شود ،گفت :راه اندازي گروه کودک و نوجوان
بعد از اينکه مدتي نبوده است نياز به هزينه دارد
مخصوصا که اين گروه نمي تواند اسپانسر داشته
باشد و بنابراين بايد ابتدا بتوان هزينه هايي را
فراهم کرد.مدير شبکه يک با اشاره به بودجه
الزم براي رويکردهاي پيش رو عنوان کرد :ما
ابتداي ورود به شبکه با بدهکاري هاي انباشته
اي مواجه شديم و من با هزينه هايي که از بودجه
مي گيرم بايد بدهکاري ها را تسويه کنم تا ان
شاءاهلل بتوانيم به شرايط ثبات برسيم.وي درباره

آثار راه يافته از شهرستان ها به بخش مسابقه نهمين جشنواره داستان
انقالب از سوي دبيرخانه اين دوره از جشنواره معرفي شدند .به گزارش
پايگاه خبري حوزه هنري ،داوران نهمين جشنواره داستان انقالب پس از
بررسي ،آثار راه يافته از شهرستانها را انتخاب و به دبيرخانه جشنواره
معرفي كردند .در اين دوره از جشنواره داستان انقالب (جايزه اميرحسين

برشي از يک مثنوي بلند به مناسبت سفر
حضرت امام خامنه اي به مشهد مقدس

خامنه اي روح خميني ماست

»

شجاع الدين ابراهيمي

پنجره باغ سحر باز شد

بارش باران گل آغاز شد

چلچله از چك چك شبنم چكيد
اينکه قرار بود محمدرضا شهيدي فرد در اين
شبکه برنامه اي داشته باشد ،اظهار کرد :خود
شهيدي فرد اقبالي براي اين موضوع نشان نداده
است.برازش در پايان درباره زمان کليد خوردن
سريال «پايتخت »۵تصريح کرد« :پايتخت»۵
در حال نگارش است و احتمال زياد در سال
ديگر کليد بخورد.

فردي) طاهره عيبد ،علياصغر عزتيپاك و محسن پرويز داوري بخش
نوجوان و راضيه تجار ،قاسمعلي فراست و حسين فتاحي داوري بخش
بزرگسال را بر عهده داشتند.
عالقهمندان براي اطالع از آثار راه يافته از شهرستانها به نهمين جشنواره
داستان انقالب ميتوانند به لينك سايت آن مراجعه كنند.

نمايه

ماني رنگ است قلم مي زند

روي گل سرخ قدم مي زند

چهره گل آينه اي مي شود

آينه «خامنه اي» مي شود

رحمت حق جانب دلها وزيد

بوي گل از «بعثه آقا» وزيد

گل به چمن مثل چراغ آمده ست

بلبل شوريده به باغ آمده ست

باغ پر از غنچه نرگس شده ست

عطر بهاري «علي» حس شده ست

شبنم شعر است در اين سطرها
نام «علي» نغمه بلبل شده ست
دست بهار آينه آراي ماست

ایسنا /برنا قاسمي

روي چمن نرگس و مريم چكيد

مژده دهد عشق که يار آمده ست

«خامنه اي» مي چكد از عطرها
مستي اين عطر پر از گل شده ست
«خامنه اي » صاحب گلهاي ماست

غنچه يك عشق شده روح ما

«مشهد» گل را دو بهار آمده ست

ساحل و دريا سوي نوح آمده ست

عطر بهار آمده با نوح ما
موج گل و كشتي روح آمده ست

روي «علي» مثل شقايق شده ست
هر كه دلي داشته عاشق شده ست
معجزه اين است كه عيني شده ست
«خامنه اي» مثل «خميني» شده ست
آينه عشق حسيني ماست
«خامنه اي» روح «خميني» ماست
حرف «كميلي» ست به هر «ندبه» اش
آه «علي» آمده« ،موسي الرضا»!
بهر دو صد بوسه به خاک شما
ملجأ هر خسته دلي او شده ست
بعد شما «ضامن آهو» شده ست
از نگهش شهد ازل مي چكد

این روزها ،آخر سال
بهواسطهنوروزازدیربازاسفندماهجنبوجوش
ویژه ای به زندگی ایرانیان بخشیده است.
نرسیده به بهار ،هیاهوی شروع سال نو را
می توان در تهرانی که هر روزش هم پر از
شلوغی است ،تماشا کرد .این مجموعه
تعامل آمدن بهار و زندگی شهری در تهران
را به تصویر می کشد و تا آخر سال به روز
خواهد شد.

آگهي مزايده عمومي

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري بندر ماهشهر به استناد موافقتنامه شماره /2172ش مورخ  90/6/14شوراي اسالمي شهر در نظر دارد جايگاه  CNGخود
را واقع در بندر ماهشهر بلوار آزادي را از طريق مزايده عمومي به صورت اجاره با شرايط زير به بخش خصوصي واگذار نمايد.
 -1قيمت پايه اجاره ماهيانه مبلغ  170/000/000ريال و اجاره يك سال  2/040/000/000ريال
 -2اسناد مزايده از مورخ  95/12/28تا پايان وقت اداري مورخ  96/1/23در امور قراردادهاي شهرداري واقع در كوي انقالب
 بلوار شهرداري در مقابل پرداخت مبلغ  300/000ريال (غيرقابل استرداد) به حساب سيبا  0105293482000بانك ملي شعبهشهرداري تسليم و پاكت در مورخ  96/01/26به حراست شهرداري تحويل ميگردد .بازگشايي پاكتها روز يكشنبه مورخ
 96/01/27ميباشد.
 -3پيشنهاددهندگان ميبايست جهت تضمين شركت در مزايده پنج درصد مبلغ اوليه ( 102/000/000ريال) را به يكي از دو
طريق ذيل ارائه نمايند:
الف -فيش واريز مبلغ فوق به حساب سيبا  0105294167003شهرداري بندر ماهشهر نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندر
ماهشهر
ب -ضمانتنامه بانكي به نام شهرداري بندر ماهشهر و به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها
 -4شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -5قيمت پيشنهادي زير قيمت پايه مردود است.
 -6پيشنهاددهنده بايستي داراي تاييديه شركت پخش فرآوردههاي نفتي باشد.
 -7متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات اداري با شماره تلفن  06152350023-24تماس و يا به آدرس
 www.mahshahrcity.irحاصل نمايند.
تاريخ انتشار95/12/26 :
خ ش95/12/26 :

صندوق قرضالحسنه امداد واليت استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد در راستاي برونسپاري وصول
مطالبات (سررسيد گذشته ،معوق ،مشكوكالوصول) در سطح استان در سال  1395را با رعايت آييننامه
مالي معامالتي در دستورالعمل آييننامه برگزاري مناقصات عمومي يكمرحلهاي واگذار نمايد .لذا از كليه
شركتهاي واجدالشرايط داراي صالحيت از وزارت كار و تعاون و رفاه اجتماعي جهت شركت در مناقصه
دعوت به عمل ميآيد.
 -1نام مناقصهگذار :صندوق قرضالحسنه امداد واليت واقع در بلوار قلنبر  -نبش قلنبر  1به شماره تلفن
 054-33427451و 054-33420600
 -2تاريخ و مهلت تهيه و تحويل اسناد مناقصه
مهلت تهيه اسناد مناقصه  5روز پس از انتشار آگهي ميباشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه از آخرين روز توزيع اسناد
 -3نشاني دريافت اسناد مناقصه و تحويل پاكات :صندوق قرضالحسنه امداد واليت واقع در بلوار قلنبر
 نبش قلنبر 1 -4زمان بازگشايي پاكات :روز دوشنبه ساعت  10صبح مورخه ( 1396/1/14پيشنهادات فاقد سپرده) اسناد
مشروط ،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مرحله اول  -نوبت دوم

امور قراردادهاي شهرداري بندر ماهشهر

آگهي مزايده عمومي

نوبت اول

شهرداري ورامين در نظردارد به استناد مجوز شماره  8246/2535مورخ  93/10/20شوراي
اسالمي شهر ورامين ،ساماندهي و كنترل ترافيك از طريق پاركبان در خيابان اصلي و اماكن
تجمع را از طريق مزايده عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.
 داوطلبان ميتوانند ظرف مدت  15روز كاري از انتشار آگهي نوبت دوم درروزنامه در ساعات اداري به واحد امور قراردادهاي شهرداري و يا به سايت اينترنتي
 www.e-varamin.irشهرداري ورامين مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و پيشنهادات
خود را به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت نماييد( .تلفن تماس36242525-7 :
داخلي )366-364
 شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مزايده خواهد بود. -ساير اطالعات و جزئيات در فرم شرايط مزايده موجود ميباشد.

تاريخ انتشارنوبت اول95/12/26 :
تاريخ انتشارنوبت دوم96/1/14 :
خ ش95/12/26 :

حيدريان  -شهردار ورامين

يكمرحلهاي نوبت دوم

مديريت امور شعب صندوق قرضالحسنه امداد
واليت استان سيستان و بلوچستان

تاريخ انتشار95/12/26 :
خ ش95/12/26 :

سازمان منطقه آزاد اروند

فراخوان ارزيابي كيفي مزايدهگران

F-740-23-00-43
سازمان منطقه آزاد اروند از پيمانكاران واجد شرايط داراي گواهي صالحيت براي دريافت اسناد ارزيابي پروژههاي ذيل
دعوت به عمل ميآورد از تاريخ  95/12/28لغايت  96/01/15جهت دريافت و تا پايان وقت اداري مورخ  96/01/30جهت
رديف

نام پروژه

مبلغ برآورد اوليه (ريال)

مدت اجاره

نوع مزايده

رشته و حداقل پايه مورد نياز

1

واگذاري آزمايشگاههاي غذا و داروي منطقه آزاد اروند

-

 5سال

عمومي  -يك مرحلهاي

**

تحويل اسناد ارزيابي طبق شرايط ذيل اقدام نمايند.
** دارا بودن پروانه بهرهبرداري با رتبه  Aيا  Bكشوري معتبر از سازمان غذا و دارو در كليه حوزهها
 -1اسناد ارزيابي فقط به صورت اينترنتي و از طريق سايت سازمان منطقه آزاد اروند به نشاني ذيل قابل دريافت ميباشد.
 -2متقاضيان ميتوانند پس از ثبتنام در سايت سازمان منطقه آزاد اروند (قسمت خدمات الكترونيك  -اداره امور
قراردادها) به نشاني ذيل نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.
 -3منبع تامين اعتبار :منابع داخلي سازمان
 -4محل بازگشايي پاكات :دبيرخانه حراست سازمان منطقه آزاد اروند
 -5ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد ارزيابي مندرج است.
 -6هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -7هر گونه اطالعرساني رسمي اعم از تمديد مزايده ،تغيير زمان بازگشايي پاكات ،اصالح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان
از طريق سامانه جامع معامالت سايت سازمان منطقه آزاد اروند به نشاني اينترنتي ذيل به اطالع كليه شركتكنندگان
خواهد رسيد.
 -8آدرس سايت اينترنتيhttp://www.arvandfreezone.com :

تاريخ انتشار95/12/26 :
خ ش95/12/26 :

سازمان منطقه آزاد اروند

