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فاخر سينماي کودک
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ِ
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اذان ظهر13:03:
اذان مغرب20:01 :

آثار فاخري که براي کودکان و نوجوانان کشور ساخته ميشوند ،قابل
ستايش هستند و «پايان روياها» يکي از بهترين فيلمهايِ سينماي
کودک است.به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بينالملل کانون،
مجيد پتکي بازيگر فيلم «پايان روياها»ي محمدعلي طالبي با بيان اين
مطلب اضافه کرد :آثار مرحوم عباس کيارستمي ،مجيد مجيدي و ...که در
جهان هم مورد توجه قرار گرفتهاند ،از جمله آثار ارزشمند براي کودکان و
نوجوانان به شمار ميروند.پتکي که تجربه همکاري با طالبي را در دو فيلم
«يک روز سرد» و «قول» دارد ،در مورد ورود خود به پروژه پايان روياها
توضيح داد :اواخر سال  94آقاي طالبي تماس گرفت و گفت سناريويي
در شمال کشور دارم و از من خواست که در آن حضور داشته باشم و با
لهجه مازندراني صحبت کنم.
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اذان صبح4:54 :
طلوع آفتاب6:24 :

رونمايي از پوستر نمايشگاه کتاب
همراه با يک اشتباه بزرگ!
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چاپ:گلريز تلفن66795442:

حداد عادل:

مدير ارتباطات و رسانه جشنواره جهاني فيلم فج ر:

جشنواره جهاني فيلم فجر براي اهالي رسانه يک روز زودتر آغاز ميشود

سيو پنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر براي
اهالي رسانه همچون سال گذشته يک روز زودتر
آغاز ميشود.به گزارش خبرگزاري مهر ،کيوان
کثيريان مدير ارتباطات و رسانه جشنواره جهاني
ي و پنجمين جشنواره جهاني
فيلم فجر گفت :س 
فيلم فجر براي اهالي رسانه ساعت  ۱۶:۳۰روز
پنجشنبه  ۳۱فروردين ماه طي يک ديدار کوتاه با
سيد رضا ميرکريمي دبير جشنواره سيوپنجم در

صنعت بازي ايران در
هفته بازي برلين معرفي ميشود

پرديس چارسو آغاز ميشود.وي ادامه داد :پس از اين
ديدار ابتدا فيلم سينمايي معلم از جمهوري چک از
آثار حاضر در بخش جشنواره جشنوارهها براي اهالي
رسانه در سالن اصلي پرديس چارسو اکران ميشود و
بعد از يک پذيرايي کوتاه در بخش بام نشين واقع در
طبقه هفتم پرديس چارسو دو فيلم مادر از اندونزي
حاضر در بخش مسابقه بين الملل و ميز حاضر در
بخش سينماي کره در سالن  ۲و  ۳به نمايش در
ميآيد.کثيريان ادامه داد :اهالي رسانه و منتقدان
براي استفاده از برنامههاي ساير سالنها بايد يک
روز قبل از طريق سايت سينماتيکت بليت فيلم مورد
نظرشان را رزرو کنند که البته همچون سال گذشته
رزرو بليت براي اهالي رسانه به صورت رايگان خواهد
بود.سي و پنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر۱-۸ ،
ارديبهشت  ۲۱(۱۳۹۶تا  ۲۸آوريل  )۲۰۱۷به دبيري
رضا ميرکريمي در تهران برگزار مي شود.
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اگر سعدي نبود ،حافظ نمي درخشيد
غالمعلي حداد عادل گفت :اگر سعدي نبود حافظ،
حافظ نمي شد يعني بايد  ۱۰۰سال پيش ازحافظ،
سعدي مي آمد تا حافظ بدرخشد.به گزارش خبرنگار
مهر ،همايش سعدي و ويکتور هوگو با حضور غالمعلي
حداد عادل رئيس فرهنگستان و زبان و ادبيات فارسي
و رئيس بنياد سعدي و مديران و چهره هاي فرهنگي
کشور در مرکز فرهنگي شهر کتاب برگزار شد.حداد
عادل در اين برنامه گفت :از سال  ۶۵۵که گلستان با
تصريح خود سعدي تاليف شده کتاب درسي زبان آموزي،
فارسي آموزي و ادب آموزي در سراسر قلمرو فارسي
زبانان بوده و به اندازه اي در جاي خودش خوش نشسته
که بي رقيب و بي بديل شده است .اين کتاب نه تنها
در مکتب خانه هاي ايران کتاب درسي بوده بلکه در
همه قلمروهاي فارسي زبان رکن اصلي درسي شده
است؛ در شبه قاره هند ،آسياي ميانه ،آسياي صغير
و شمال آفريقا گلستان ،کتاب درسي بوده است .يک

آينده در «هفته بازي برلين» که خود از  ۱۲رويداد مجزاي مرتبط به
صنعت بازي تشکيل ميشود ،پنل معرفي صنعت بازي ايران و فرصتهاي
سرمايهگذاري و تجارت با حضور حسن کريمي قدوسي مديرعامل بنياد
ملي بازيهاي رايانهاي برگزار ميشود.به گزارش روابط عمومي بنياد ملي

جمعي از نويسندگان و شاعران:

شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي تهران با ساخت
باغ کتاب ،مردم را با کتاب آشتي مي دهد
جمعي از نويسندگان با تاکيد بر اينکه توسعه فضاهاي فرهنگي يک
ضرورت است ،اظهار اميدواري کردند که استقبال گسترده مردم از باغ كتاب
سرانه مطالعه در کشور افزايش يابد.به گزارش خبرنگار روابط عمومي
و امور بين الملل شرکت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران ،
عليرضا َقزوه نويسنده و شاعر معاصر ايراني با تاکيد بر اينکه يکي از
راهکارهاي توسعه و پيشرفت کالنشهرها توسعه فضاهاي فرهنگي است،
تصريح کرد:نبايد کمبودي در فضاهاي فرهنگي در سطح شهر تهران
داشته باشيم.اين شاعر با اشاره به اينکه باغ کتاب تهران بايد تبديل به
مجموعه فرهنگي شبانه روزي در کشور شود ،افزود :هزار و صد سال پيش
خاندان ايراني در سمرقند اقدام به راه اندازي کتابخانه اي شبانه روزي
و ارائه خدمات از جمله غذاي رايگان به مراجعان کنندگان و چهارپايان
همراه آنان مي کردند ،بنابراين ما بايد امروز بسيار جلوتر و پيشرفته تر
از آن زمان باشيم.محمد علي بهمني،شاعر و غزلسراي ايراني راه اندازي
و ساخت مجموعه فاخر باغ کتاب تهران را اقدامي هوشمندانه برشمرد
و گفت :از راه اندازي چنين مجموعه فرهنگي بسيار خرسنديم.وي با
تاکيد بر توسعه فضاها و مجموعه هاي فرهنگي در پايتخت ،افزود:
بايد با برنامه ريزي دقيق از اين فضاها به نحومطلوب استفاده شود.
حجت االسالم فخرزاده با اشاره به اينکه حفظ هويت ايراني -اسالمي
از طريق همين فضاهاي فرهنگي امکانپذير است ،گفت :اميدواريم با
راه اندازي باغ کتاب تهران همزمان با نمايشگاه بين المللي شاهد حضور
کارشناسان جهت راهنمايي دقيق مخاطبان اين مجموعه فرهنگي براي
پيدا کردن کتابهاي مورد عالقه و نيازشان باشيم.در ادامه اين گفتگو
گلعلي بابايي ،يکي ديگر از نويسندگان فرهنگ ،را محوريترين برگ
هويتي يک ملت دانست و گفت :يکي از راههاي مهم توسعه فرهنگي
اهميت دادن به مسئله کتاب ،کتابخواني و ترويج مطالعه در جامعه
است .گفتني است باغ کتاب تهران به زودي در اراضي عباس آباد
افتتاح مي شود.

تحقيق الزم است تا چاپ هاي مختلف گلستان در
هند بررسي شود .از وقتي گلستان تدوين شده باقي
کتابهاي ادبي درسي را کنار زده و آنها را منسوخ کرده
است .اين کتاب حتي توانسته جا را براي رقيبي چون
کليله و دمنه تنگ کند اين اتفاق هم با وجود همه
زيبايي ها و ظرفيت هايي که کليله و دمنه دارد اتفاق
افتاده است .سنت گلستان خواني هنوز هم منسوخ
نشده گرچه ضعيف شده است.

بازيهاي رايانهاي ،اين پنل در رويداد تخصصي  QUO VADISکه
تمرکز اصلي آن تجارت بازي و گردهم آوردن متخصصان بازي است ،ارائه
خواهد شد.رويداد  QUO VADISاز روز دوشنبه  ۴ارديبهشت ماه به
مدت سه روز در شهر برلين آلمان برگزار خواهد شد.

نمايه

مهر  /سيد سعيد رضا رضوي

پوستر سيامين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران که حاوي يک
اشتباه فاحش در اشاره به نام خليج فارس است ،رونمايي شد.به
ياُمين نمايشگاه
گزارش خبرنگار مهر ،ستاد امور رسانهاي و خبري س 
بينالمللي کتاب تهران در خبري مربوط به گزارش دومين جلسه
ستاد اجرايي اين نمايشگاه ،اعالم کرد « :در اين جلسه که با حضور
رئيس و مديران نمايشگاه برگزار شد ،از پوستر اين رويداد فرهنگي
در مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب رونمايي شد».با مد نظر قرار دادن
اينکه نمايشگاه کتاب تهران ،امسال  ۳۰ساله شده و ميشد با الهام
از گذشت سه دهه از عمر اين رويداد فرهنگي ،ايدههاي بهتري را
براي طراحي پوستر در نظر گرفت،اما پوستر نمايشگاه امسال کتاب
تهران ،فاقد هر گونه ايده مرکزي ،چه در رابطه با شعار اين دوره و
چه در ارتباط با گذشت  ۳۰سال از اين رويداد بزرگ فرهنگي است.
از اينها گذشته ،پوستر امسال نمايشگاه کتاب تهران ،حاوي اشتباهي
فاحش در نگارش عبارت «خليج فارس» به زبان انگليسي است؛ در اين
پوستر ،عبارت « »Persian gulfبه اشتباه « »Persion gulfدرج
شده است؛ اتفاقي که متاسفانه اگر نگوييم ناشي از ناآشنايي طراح آن
با زبان انگليسي اما ناشي از کمدقتي در اين رابطه بوده است.

توليد و اشتغال
«شرکت آبزي اکسير کوثر» از موسسات فعال
در بخش کشاورزي است که در حوزه هايي چون
زنجيره کامل ماهي قزل آال ،کپور چهارگونه،
ميگوي آب شيرين ،قارچ ،گندم ،جو ،ذرتُ ،کلزا
و صيفي جات به توليد محصول مي پردازد .در
حال حاضر  ۱۸۰نفر به صورت مستقيم دراين
شرکت كار مي كنند که عمدتآ از خانواده هاي
معظمشهداوايثارگرانهستند«.ميثمصالحي»
فرزند شهيد ستار صالحي ،داراي مدرک دکتراي
تخصصي آبزيان است که در حال حاضر به
عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره اين
شرکت مشغول خدمت است .

متولدين ماهبه کتابخانهشيخ مفيد بروند

کتابخانه شيخ مفيد از متولدين ارديبهشت ثبت نام رايگان بهعمل
ميآورد .به گزارش روابط عمومي مديريت فرهنگي هنري منطقه
 22کتابخانه شيخ مفيد از متولدين ارديبهشت ثبت نام رايگان انجام
ميشود  .اين برنامه به منظور فرهنگ کتابخواني و تشويق عالقهمندان
به کتابخواني برگزار ميشود  .طرح عضويت رايگان در ماه تولد با هدف
افزايش سرانه مطالعه ،ترويج فرهنگ کتابخواني و ترغيب شهروندان به
حضور در کتابخانهها و بهرهمندي از خدمات اين مراکز اجرا ميشود.
عالقهمندان جهت شرکت در اين طرح مي توانند با مراجعه به کتابخانه
شيخ مفيد به نشاني  :بلوار امير کبير  ،سروستان نهم  ،نبش بلوار هاشم
زاده پالک 99و تلفن 44732651تماس حاصل نمايند.

آگهي مناقصه عمومي شماره اول

آگهي تجديد مزايده عمومي

مديريت خريد و پيمان آماد و پش منطقه شمالغرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقالم مشروحه ذيل را از طريق
مناقصه خريداري نمايد.
الف)
رديف

شرح جنس

مقدار (كيلوگرم)

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

محل تحويل

مدت زمان تحويل

1

رب گوجه

172000

301/000/000

درب انبار پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)

يك سال

2

چاي

24300

109/350/000

درب انبار پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)

يك سال

3

سبزي منجمد

187000

196/350/000

درب انبار پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)

يك سال

4

كره  20گرمي

86000

946/000/000

درب انبار پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)

يك سال

5

پنير  30گرمي

130000

910/000/000

درب انبار پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)

يك سال

6

خرما

50000

150/000/000

درب انبار پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)

سه ماه

7

آرد گندم

1920000

1/248/000/000

درب انبار پادگانهاي مراغه ،عجبشير ،تبريز ،مرند ،سراب ،ميانه ،زنجان

يك سال

8

آرد گندم

1500000

975/000/000

درب انبار پادگانهاي اروميه ،قوشچي ،سلماس ،پسوه ،پيرانشهر ،سقز ،مهاباد

يك سال

9

ماست  100گرمي

430500

645/750/000

درب انبار پادگانهاي مراغه ،عجبشير ،اروميه ،پسوه ،سقز ،مهاباد ،پيرانشهر،
قوشچي ،سلماس ،سراب ،ميانه ،مرند ،زنجان و تبريز

يك سال

10

تخم مرغ

202000

404/000/000

درب انبار پادگانهاي مراغه و عجبشير  ،اروميه ،پسوه ،سقز ،مهاباد،
پيرانشهر ،قوشچي ،سلماس ،سراب ،ميانه ،مرند ،زنجان ،تبريز

يك سال

11

آبليمو

36000

117/000/000

درب انبار پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)

يك سال

ب)
 )1تاريخ توزيع مدارك مناقصه از تاريخ چاپ آگهي تا  96/2/11و دريافت مدارك يك روز قبل از برگزاري
مناقصه از ساعت  8تا  13درب دژباني فرماندهي آماد و پش منطقه شمالغرب (مراغه) بوده و تاريخ برگزاري
مناقصه  96/2/12ميباشد.
 )2محل توزيع مدارك مناقصه :مديريت خريد و پيمان فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)
 )3ساعت و محل برگزاري مناقصات :ساعت  10صبح در فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب (مراغه)
 )4ده درصد مبلغ مورد معامله به صورت ضمانتنامه بانكي يا ضمانت صادره از موسسات مالي و اعتباري غيربانكي
داراي مجوز از بانك مركزي و يا واريز به صورت وجه نقد به حساب  5151570423008جاري طاليي دارايي ف
آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب نزد بانك سپه از سوي برنده مناقصه جهت تضمين حسن اجراي تعهدات
خواهد بود.
 )5هزينه تحويل مدارك و برگ شرايط و مشخصات مبلغ  30هزار تومان و چنانچه شركتكننده خواهان ارسال
پستي برگ شرايط باشد مبلغ  60هزار تومان خواهد بود.
 )6هزينه چاپ هر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 )7شركت در مناقصه و ارائه قيمت پيشنهادي به منزله قبول تمام شرايط دستگاه مناقصهگزار ميباشد.
 )8دستگاه مناقصهگزار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد.
 )9مناقصه كليه اجناس به جز رديف ( 6خرما) دومرحلهاي (بازديد از كارخانه قبل از بازگشايي پاكت قيمت)
بوده و همچنين رديفهاي  9 ،5 ،4 ،3و  10مشمول تعديل نرخ در ابتداي سه ماه مصوب مجلس شوراي اسالمي
ميباشد.
تلفكس041-37450388 :
تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ش96/1/31 :

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

پنج شنبه  31فروردين  22 1396رجب  20 1438آوريل  2017سال سي و دوم شماره8916

عنقا:نويسندگان با سينماگران
هم كالم نيستند

ِ
فرهنگ شكل نگرفته در جامعه
حامد عنقا ،فيلمنامهنويس و تهيهكننده،
را دليل اقبال كم سينماگران از اقتباس ادبي در آثارشان ميداند و معتقد
است بايد برخي وارد ميدان شوند تا اين جو شكسته شود .اين نويسنده در
گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري حوزه هنري در توضيح بيشتر همين بحث
خاطرنشان كرد :اين اتفاق ميتواند چند دليل مختلف داشته باشد .يكي
اينكه در جامعه ما يك بخش شبهه روشن فكري اتفاق افتاده است ،در
همه جاي دنيا كتابهاي پرفروش و پرطرفدارشان به فيلم تبديل ميشوند
اما متاسفانه در اينجا ما كتابهاي پرطرفدارمان را به خاطر همين نگاه
شبهه روشن فكريمان فاقد ارزش حساب ميكنيم .بخشي ديگر از اين
اتفاق اين است كه برخي كتابهاي ما كه هم پتانسيل فرهنگي خوبي
دارند و هم اينكه صاحب ارزشاند ،متاسفانه هيچ همكالم درستي ميان
تهيهكنندگان ،كارگردانان و نويسندگان كتابها اتفاق نيفتاده است؛
كمااينكه نمونههايي هم از اين قبيل داشتيم كه توانستند موفق شوند
اما اين اتفاق خيلي كم رخ ميدهد.
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فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه شمالغرب

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري شهر جديد پرند

نوبت اول

شهرداري پرند در نظر دارد نسبت به اجاره زميني به مساحت تقريبي  300مترمربع در پارك ايمان شهر پرند جهت برپايي شهر
بازي موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط و صالحيتدار از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.
 -1موضوع مزايده :اجاره زمين به مساحت تقريبي  300مترمربع واقع در پارك ايمان شهر پرند جهت احداث شهر بازي موقت
 -2مدت زمان اجرا :يك سال شمسي
 -3محل اجراي پروژه :پارك ايمان شهر پرند
 -4مبلغ پايه ساالنه مزايده300/000/000 :ريال (سيصد ميليون ريال)
 -5مهلت و محل توزيع اسناد :محل دريافت اسناد واحد امور پيمانهاي شهرداري پرند ميباشد .مهلت توزيع و عودت اسناد به
مدت ده روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم ميباشد( .روز انتشار آگهي محاسبه ميشود).
 -6مبلغ تضمين شركت در مزايده 20/000/000 :ريال
 -7محل و تاريخ گشايش پاكات پيشنهاد قيمت :بازگشايي پاكت روز دوشنبه مورخ  1396/2/18ميباشد.
 -8شهرداري در قبول يا رد كليه پيشنهادات مختار است.
 -9هزينه دريافت اسناد مزايده  500/000ريال ميباشد.
 -10هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.
الزم به ذكر است در صورت عدم تمايل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مزايده به انعقاد قرارداد سپرده ايشان به نفع شهرداري
ضبط خواهد شد .اطالعات تكميلي در اسناد مزايده ذكر گرديده و متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس
كيلومتر  30اتوبان تهران  -ساوه ،شهر جديد پرند ،ميدان بصيرت شهرداري پرند مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول96/1/31 :
تاريخ انتشار نوبت دوم93/2/7 :
خ ش96/1/31 :

شفا نظرپور  -شهردار شهر پرند

آگهي فراخوان عمومي مناقصه
نوبت دوم

مناقصهگزار :اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر
دستگاه نظارت :مديريت ساخت و توسعه راهها
نوع پروژه و موضوع :به شرح جدول زير:
رديف

شماره
مناقصه

شرح عمليات

برآورد تقريبي
(ريال)

تضمين (ريال)

نوع ضمانتنامه

تاريخ دريافت
اسناد

مهلت تحويل اسناد

تاريخ گشايش
پاكات

1

96-1

شانهسازي محور دلوار  -بندر
رستمي

29/062/996/287

1/500/000/000

بانكي

96/02/6

96/02/16

9 -96/02/17
صبح

محل دريافت اسناد مناقصه :بوشهر ابتداي بلوار سپهبد قرني  -اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر  -اداره
پيمان و رسيدگي
محل تحويل اسناد مناقصه :دبيرخانه اداره كل  -ساختمان شماره 2
حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:
 داشتن گواهي احراز رتبه  5راه و ترابريمهلت تحويل اسناد :تا پايان وقت اداري مورخ  96/02/16ميباشد.
براي كسب اطالعات بيشتر به تارنماي  http://iets.mporg.irمراجعه نماييد .در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده
برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.

تاريخ انتشار96/1/31 :
خ ش96/1/31 :

اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

