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فروتن يوسا
قهرمان
ِ
پا به کتابفروشي ها گذاشت

رمان «قهرمان فروتن» نوشته ماريو بارگاس يوسا با ترجمه منوچهر يزداني منتشر
و راهي بازار نشر شد.به گزارش خبرنگار مهر ،رمان «قهرمان فروتن» نوشته ماريو
بارگاس يوسا به تازگي با ترجمه منوچهر يزداني منتشر و راهي بازار نشر شده
است .اين کتاب دويست و چهل و سومين داستان غيرفارسي مجموعه «جهان نو»
است که اين ناشر منتشر مي کند.نسخه اصلي اين رمان در سال  ۲۰۱۳منتشر
شد و اثري است که يوسا در آن به فضاهاي شهري زادگاهش پرو پرداخته است.
مکان و محور داستان رمان پيش رو ،پرو و جريان هاي اجتماعي امروز آن است؛
به ويژه شمال اين کشور که نفوذ شبکه هاي مافيايي در آن ،شدت بيشتري دارد.
البته «قهرمان فروتن» يک داستان با لحن طنز با ويژگي هاي ملودرام است.
ساختارش نيز پندارگونه و داراي شخصيت هاي تخيلي است.نويسندگي ماريو
بارگاس يوسا تحت تاثير عوامل فرهنگي ،اجتماعي شکل گرفته و گرچه جان مايه
آثارش ،از جريانات واقعي زندگي ريشه دارد ،ولي او با قدرت تخيل و قلم خود
آن را گسترش داده و بارور کرده است .او در مصاحبه اي که درباره اين رمان
خود با برنامه ادبي صفحه دوم تلويزيون اسپانيا داشته گفته است« :به ياد ندارم
که در چه جايي خواندم يا شنيدم که بازرگان کوچکي آشکارا اعالم کرد که در
مقابل مافيا ايستادگي کرده و سهميه درخواستي آن ها را پرداخت نخواهد کرد،
موضوعي که شخصيت فِليسيتو ياناکه را آفريد«».قهرمان فروتن» براي اولين بار
سپتامبر سال  ۲۰۱۳يعني شهريورماه  ۱۳۹۲توسط موسسه انتشاراتي آلفاگوارا در
مادريد ،با شمارگان اوليه  ۴۰هزار نسخه چاپ شد .اين رمان تا به حال به زبان هاي
انگليسي ،ايتاليايي و بسياري از زبان هاي ديگر ترجمه و چاپ شده است .اين
کتاب دومين اثر يوسا پس از دريافت جايزه نوبل در سال  ۲۰۱۰است .او پيش از
متن اصلي رمان اين جمله از بورخس را درج کرده است« :وظيفه زيباي ما اين
است که پنداريم که يک هزارتويي هست و يک نخ».داستان اين کتاب چند روايت
موازي دارد .ابتداي داستان ،از يک مرد متمول آغاز مي شود که يک شرکت تجاري
کوچک دارد و به طور ناگهاني نامه هايي به دستش مي رسد مبني بر اين که بايد
به گروهي ناشناخته باج بدهد يا ،تن به عقوبتي سخت بدهد .از طرف ديگر داستان
دو دوست روايت مي شود که يکي در  ۸۰سالگي دلباخته زني جوان شده و ديگري
هم هراس هايي ويژه در زندگي شخصي اش دارد« .قهرمان فروتن» داستاني پر از
ماجرا و کش و قوس در بستر شهري پر از گناه است.

شرح منتخب لطايف عبيد زاکاني
در تاجيکستان منتشر شد
شرح منتخب لطايف عبيد زاکاني از سوي پژوهشگاه فرهنگ فارسي  -تاجيکي
در تاجيکستان منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،اين ششمين کتاب از مجموعه شرح آثار ادبي و بيست
و سومين کتابي است که پژوهشگاه فرهنگ فارسي  -تاجيکي سفارت جمهوري
اسالمي ايران در تاجيکستان ،وابسته به بنياد سعدي ،آن را پس از بازگشايي در
سال  ۱۳۹۴و براي شاگردان مکتبهاي تحصيالت عمومي در اين کشور ،منتشر
کرده است.آثار عبيد زاکاني در تاريخ نثر ادبي فارسي از جايگاهي خاص برخوردار
بوده و بهويژه لطايف او که طنزي است در نهايت ايجاز ،در ميان اقوام فارسيزبان
داراي شهرتي کمنظير است.در کتاب حاضر نمونههايي از رسالههاي عبيد زاکاني
که براي سن و سال نوجوانان و شاگردان مدارس مناسب به نظر ميرسند ،انتخاب
شده است .مجموعه مذکور شامل درآمد سخن ،فصلي با عنوان «عبيد زاکاني» ،متن
لطايفي از رساله دلگشا ،منتخب حکايات فارسي ،حکايتها از رساله اخالق االشراف،
نمونهها از رساله تعريفات ،مشهور به  ۱۰فصل و نمونههايي از رساله صد پند ،همراه
با شرح لغات و معاني و مترادفهاي واژگان است .متن لطايف به دو خط سيريليک
و فارسي ،بهصورتيکه هر دو صفحه روبهروي يکديگر قرار گرفتهاند ،تهيه شده است.
اين نوع صفحهآرايي امکان تطبيق دادن دو خط و شناخت امالي واژهها را براي
دانشآموز فراهم ميسازد.کتاب مذکور به کوشش پروفسور شريفمراد اسرافيلنيا،
استاد دانشگاه دولتي آموزگاري صدرالدين عيني تاجيکستان ،زير نظر حسن قريبي،
رئيس پژوهشگاه فرهنگ فارسي  -تاجيکي تهيه و منتشر شده است.

انتشارنسخهالکترونيکيکتاب"بررسي
تحول و تطور مطالعات مهدوي"
نسخه الکترونيکي کتاب "بررسي تحول و تطور مطالعات مهدوي" در قالب کتابخوان
همراه پژوهان منتشر شد.محمد پهلواني در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري رسا با اشاره
به آماده سازي نسخه الکترونيکي کتاب «بررسي تحول و تطور مطالعات مهدوي»
اظهار داشت :مطالعه و بررسي مراحل پيشرفت و تکامل هر دانش از ضروريات و از
ي شود.مدير فناوري اطالعات پژوهشگاه علوم
محورهاي اصلي آن دانش محسوب م 
و فرهنگ اسالمي گفت :مهدويتپژوهي حوزهاي مطالعاتي است که از آغاز پيدايش
خود ،تحوالت ،فراز و فرود و حاالت مختلفي داشته است.وي تصريح کرد :مباحثي
همچون کاوش و سير در مطالعات مهدويت و مسائل مهم آن در بست ر زمان ،پيدايش
و تکامل آن در ادوار مختلف ،بررسي عوامل فراز و فرود آن و ورود انديشمندان در اين
عرصه و نقش آثار و افکار و تأثير انديشههايشان در پيشرفت پژوهشهاي مهدوي و
بررسي سير تدوين کتب مهدوي و عوامل و انگيزه تدوين آنها بيانگر تحول و تطور
مهدويت است.پهلواني به معرفي اين کتاب پرداخت و گفت :اين کتاب نوشته مجتبي
گودرزي در پژوهشکده مهدويت و آيندهپژوهي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي
تهيه شده و در انتشارات اين پژوهشگاه به چاپ رسيده است.وي افزود :کتاب «بررسي
تحول و تطور مطالعات مهدوي» با  459صفحه به زبان فارسي و به قيمت  300هزار
ريال در سال  1396منتشر شده و به تازگي اداره فناوري اطالعات پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسالمي اين کتاب را به صورت کتاب الکترونيکي و در قالب کتابخوان
همراه پژوهان با قابليت اجرا در سيستم عامل اندرويد و ويندوز به قيمت  60هزار
ريال منتشر کرده است.پهلواني درباره خريد نسخه الکترونيکي اين کتاب خاطرنشان
کرد :عالقه مندان براي دريافت نرم افزار اين کتاب مي توانند به نشاني اينترنتي
کتابخوان همراه پژوهان به آدرس  www.pajoohaan.irمراجعه کرده و با خريد
نسخه الکترونيکي اين کتاب ،از مطالب آن بهره مند شوند.
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مدير مرکز تخصصي نماز عنوان کرد:

بازيگر راديو:

آموزش بيش از چهار هزار معلم در حوزه نماز

مدير مرکز تخصصي نماز گفت :بعد از تاسيس اين مرکز
بيش از  4هزار نفر از معلمان پايه سوم ابتدايي دختران و
تا پايان بهمن ماه نيز تمام مديران مدارس متوسطه استان
قم آموزشهاي الزم را در خصوص نماز ديدهاند.به گزارش
خبرگزاري فارس از قم ،حجتاالسال م والمسلمين علياصغر

بيش از  50درصد از بقاع
متبرکه در کشور درآمد
پايدار ندارند

آيتي در همايش تخصصي ائمه جماعات مدارس استان قم با
اشاره به اينکه امسال هشتمين سال تأسيس مرکز تخصصي
نماز است ،اظهار کرد :طي اين هشت سال بيش از  4هزار نفر
از معلمان پايه سوم ابتدايي دختران استان قم آموزشهاي الزم
را در خصوص نماز ديدهاند.آيتي از معرفي الگوهاي مناسب
براي دانش آموزان به عنوان بهترين راه تربيت دانش آموزان
ياد کرد و گفت :بردن دانش آموزان به اردوهاي راهيان نور،
امر به معروف و نهي از منکر و عضو شدن در هيئتهاي
مذهبي موجب افزايش غيرت آنها نسبت به دين و اسالم
ميشود.وي با بيان اينکه اگر والدين فرهنگ ديني را در
خانواده پياده کنند فرزندان کمتر با مشکالت ديني و اعتقادي
روبهرو ميشود ،اظهار کرد :در دو ماه پاياني سال نيز دوره
تربيت مربي معارف نماز را برگزار خواهيم کرد که اميدواريم
با استقبال ائمه جماعت مدارس همراه شود.

بازيگر راديو گفت :با طنز درد جامعه را مطرح ميکنيم.مرتضي
تبريزي در گفتگو با ايسنا گفت :راديو عشق ميخواهد و ما
هم به دليل عشقي که داشتيم به اين عرصه وارد شديم .از
همان بچگي عالقه شديدي به راديو داشتم چون ابتدا راديو
بود و بعد هم تلويزيون آمد .ما با راديو بزرگ شديم؛ بنابراين
هر کمبودي هم داشته باشد به خاطر عشقمان با آن کنار
ميآييم.وي درباره ايفاي نقشهاي طنز در راديو بيان کرد:
نقشهايي که ما بازي ميکنيم ،طنز است .ما بايد در قالب
طنز درد جامعه را عنوان کنيم چون برخي مسائل را نميتوان
جدي مطرح کرد .البته اگر کاري بخواهد جاودانه باشد با طنز
نميشود؛ يعني با طنز نميشود در اين مملکت جاودانه شد.
اگر يک هفته آنتن را از افرادي که از من بزرگتر هستند،
بگيريد ،هيچکس از ما يادي نخواهد کرد .تا زماني که يک
پهلوان حريف را زمين ميزند ،مردم او را تشويق ميکنند

 15هزار و  500وقف جديد داشتيم ،خاطرنشان کرد :مقايسه آمارهاي ثبت وقف در
سالهاي اخير بيانگر اين است که اگر در راستاي وقف کار تبليغي و ترويجي خوبي انجام
گيرد ،مردم استقبال ميکنند.وي ادامه داد :امروز از ميان بيش از  8هزار بقعه شاهد اين
ن ها به عنوان مراکز فرهنگي و قرآني در نشر معارف
هستيم که بخش قابل توجهي از آ 
قرآني و ديني فعال هستند و اين فعاليت ها نيز براساس افق فرهنگي  1404طراحي
و برنامهريزي شده است.شرفخاني مشکالت دسترسي را يکي از مهمترين مشکالت در
زمينه بقاع متبرکه دانست و گفت :در سطح کشور بالغبر  4هزار بقعه امامزاده به دليل
شرايط و وضعيت سخت و دشوار جغرافيايي اصوالً زائرپذير نيستند و الزم است در اين
زمينه اقداماتي صورت گيرد تا شرايط دسترسي بهبود پيدا کند.

ميزان /سید بهاالدین بني طبا

نبض زندگی
روی خط زلزله

نبض زندگی در مناطق زلزله زده کرمانشاه
جریان دارد.چهار تصوير از اين زندگي را
مي بينيد.

آگهي مزايده عمومي
( نوبت اول)

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان در نظر دارد مزايده هاي زير را با مشخصات فني موجود در اسناد از طريق مزايده عمومي به
واجدين شرايط واگذار نمايد  .از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت اخذ اسناد مزايده ظرف مدت مشخص شده و با در دست داشتن
کارت شناسايي معتبر به آدرس شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان به نشاني خيابان هزار و يکشب – نبش کوچه شماره  – 21اداره
حقوقي و قراردادها مراجعه نمايند  .شماره تماس32473983 - 5 :
توضيحات :
نوع و کيفيت  :در اسناد مزايده ذکر گرديده است – تضمين شرکت در مزايده حداقل  %10مبلغ پيشنهادي – ارائه مدارک شناسايي معتبر
درپاکت ب الزامي مي باشد – ساير موارد در اسناد مزايده ذکر گرديده است  .جهت مشاهده خدمات الکترونيکي شرکت آبفار به سايت
 abfar.kr.irمراجعه نماييد .
مهلت دريافت اسناد  :از تاريخ اولين نشر آگهي تا تاريخ  96/10/27ساعت 14:00
مهلت تحويل اسناد  :تا ساعت  14روز سه شنبه مورخ  96/11/10به دبيرخانه شرکت آب و فاضالب روستايي استان
عنوان مزايده

شماره مزايده

تضمين شرکت در مزايده

زمان بازگشايي پاکت ها

ساعت

اقالم نو مازاد

/96/12210ح ق

حداقل %10مبلغ پيشنهادي

96/11/15

 9صبح

اقالم اسقاطي

/96/12211ح ق

حداقل %10مبلغ پيشنهادي

96/11/15

 9/30صبح

تاريخ انتشار نوبت اول 96/10/23
تاريخ انتشار نوبت دوم 96/10/25
خ ش 96/10/23
شركت مخابرات ايران
منطقه زنجان

داروغه زاده :فيلمهاي کوتاه جشنواره
ملي فجر اکران مردمي ندارند

اما به محض يک شکست ،تمام بردهايش از بين ميرود .وي
گفت :راديو مخاطبان خود را دارد به دليل اينکه مخاطبان
ما بيمارستانها ،کارخانهها و  ...هستند .تبريزي خاطر نشان
کرد :جوانان به سمت شبکههاي اجتماعي ميروند اما افرادي
که قديمي هستند عشقشان هنوز راديوست.

نمايه

شرکت آب و فاضالب روستايي
استان کرمان

خبر »

با طنز ،درد جامعه را مطرح ميکنيم

معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان اوقاف و امور خيريه کشور گفت :بيش از 50
درصد از بقاع متبرکه در کشور درآمد پايدار ندارند.به گزارش خبرگزاري فارس از قم،
حجتاالسالموالمسلمين احمد شرفخاني در نشست همانديشي نخبگان تبليغي کشور
اظهار کرد :بسياري از مشکالتي که امروزه در مورد وقف وجود دارد با فرهنگسازي
صحيح و اطالعرساني مرتفع خواهد شد.وي با بيان اينکه بيش از  8هزار بقعه متبرکه
در کشور وجود دارد افزود :از مجموع بقاع متبرکهاي که در کشور وجود دارد ،تنها 48
درصد درآمد پايدار و ثابت دارند و باقي بقاع متبرکه هيچگونه بهره اقتصادي ندارند.
معاون فرهنگي و اجتماعي اوقاف و امور خيريه کشور با بيان اينکه از اول انقالب تا پايان
سال  ،88حدود  13هزار و  500وقف در کشور به ثبت رسيد اما از سال  89تا امسال

معاون سازمان اوقاف و امور خيريه:

بومي سازي فضاي مجازي ناممکن نيست

عضو هيئت رئيسه مجمع عمومي جامعه مدرسين گفت :بومي سازي فضاي
مجازي ناممکن نيست.حجت االسالم والمسلمين سيدجالل رضوي مهر در گفتگو
با خبرنگار خبرگزاري رسا ،دربار ه نياز جامعه به شبکههاي پيامرسان داخلي اظهار
داشت :هيچکس نيازمندي به فناوري را براي استفادههاي روزانه نميتواند انکار
کند ،شبکه پيامرسان تلگرام که سرور آن در اختيار بيگانه است نميتواند مفيد
به حال مردم و جامعه باشد ،وابستگي فضاي مجازي بر فرهنگ سازي و وام گيري
از بيگانگان مخالف سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.استاد حوزه علميه قم افزود:
ما دير اقدام کرديم و جاي گله مندي از مسئوالن امرنيز هست؛ امروز با تعطيل
شدن پيامرسان تلگرام بهتر متوجه شديم که چه زيانهاي بي نتيجه اي را اين
پيامرسان براي ما رقم زد.وي دربار ه تعطيلي برخي مشاغل فضاي مجازي گفت:
هرچند هزينههايي را بر بعضي از افرادي که در تلگرام فعاليت اقتصادي داشتند،
ايجاد کرد؛ ولي ما بايد بر فرآوردههاي داخلي خودمان در فضاي مجازي اتکا
کنيم و مديريت آن صد درصد در اختيار خودمان باشد و اجازه ندهيم دشمنان
در کنار اکسيژن سالم با ايجاد گاز کربن از اين طريق سموم فکري ،انديشهاي و
اباطيل را به خورد جوانان ما بدهند.نايب رئيس مجمع نمايندگان طالب حوزه
علميه قم اضافه کرد :امروز ما بايد تمام فناوريهاي روز را با دانايي و دانش
بومي در اختيار دانشمندان کشورمان قرار دهيم ،چراکه شعار «ما ميتوانيم»
را امام( ره) و مقام معظم رهبري به ما آموختهاند.رضوي مهر تأکيد کرد :همان
روحيهاي که توان موشکي ايران را به حد اعال رساند ه است و ماهوارههاي بومي
را در فضا به نمايندگي از ملت ايران رها کردهاند ان شاء اهلل بتواند فناوريهايي
شبيه تلگرام داخل کشور به وجود آورند و ملت بزرگ و بصير ايران هم استقبال
خواهند کرد و موجب افتخار است که ساختار فضاي مجازي به صورت بومي و با
انديشه ايراني تحقق يافته باشد.وي همچنين درباره مطالبه گريهاي اقتصادي و
فرهنگي گفت :حکومت مردم ساالري ديني و قانون اساسي به مردم حق انتقاد
از حاکمان «قوه مجريه ،مقننه و قضائيه» را داده است و اين حق انتقاد خالصه
در مسائل مادي نميشود گرچه امروز روشنتر از هر مسئلهاي وضعيت معيشت
نامطلوب قشرهاي آسيبپذير جامعه مطرح است که ما بايد در اين حوادث اخير
هم منصفانه نگاه کنيم و حق مطالبه گري را براي مردم محفوظ بدانيم زيرا ب ه
همان اندازه مردم بزرگوار ايران اسالمي در مباحث فرهنگي هم حق مطالبهگري
دارند.استاد حوزه علميه قم در ادامه بر وظيفه پاسخگويي نهادهاي فرهنگي
تأکيد کرد و گفت :نهادها و سازمانهايي که فعاليت و ماهيت آنها پيگيري
مسائل فرهنگي است بايد پاسخگوي مطالبات فرهنگي مردم باشند ،بايد فضاي
فرهنگي جامعه ايراني ما سبک زندگي اسالمي را بصورت روشمند براي همه
اليههاي اجتماع بيان کند و اليهاليه اجتماع فرهنگ غني اسالم را قبل از گفتار،
در عملکرد شاخصان امور فرهنگي ببيند.وي گفت :تريبونهاي جمعه و جماعات
سازمانهاي فرهنگي حوزه و دانشگاه بايد اين مسئوليت را که خون شهيدان
برعهده آنان گذاشته است را به نتيجه برسانند و فعاالنهتر از گذشته در صحنه
حضور داشته باشند.عضو هيئت رئيسه مجمع عمومي جامعه مدرسين در پايان
خاطرنشان کرد :اگر مباحث اقتصادي بخواهد مسائل فرهنگي را تحتالشعاع
قرار دهد بيانصافي به مسائل فرهنگي است ،مسائل فرهنگي و مسائل اقتصادي
بهمنزله دو بال رشد و تعالي هستند ،اميد داريم افراد دلسوز و مسئوالن همين
اندازه که دغدغه مسائل سياسي دارند ،دغدغه مسائل فرهنگي و اقتصادي را هم
بهعنوان يک اصل بپذيرند.

اهل مسجد زائران خدايند ،و بر صاحبخانه است که به زائرش هديه بدهد.

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:

WWW.RESALAT-NEWS.COM

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان
«آگهي مزايده عمومي شماره -96-10-11م»

نوبت دوم

شركت مخابرات ايران  -منطقه زنجان در نظر دارد تعداد  5فقره از امالك خود واقع در شهرهاي زنجان  ،طارم ،هيدج و خدابنده را براساس مشخصات مندرج در جدول ذيل و از طريق مزايده عمومي به
فروش برساند .لذا بدينوسيله از تمامي متقاضيان دعوت ميگردد به منظور اطالع از شرايط مزايده و دريافت اسناد مربوطه با همراه داشتن يك فقره فيش واريزي به حساب جاري شماره 1682828266
نزد بانك ملت با كد شناسه  2104196647252قابل واريز در كليه شعب به مبلغ  300/000ريال به اداره پشتيباني و تداركات مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان  -مجتمع ادارات  -ساختمان اداري
مخابرات منطقه زنجان طبقه همكف اتاق  104مراجعه نمايند .جهت اطالعات بيشتر و انجام هماهنگي الزم با شماره تلفن  33122128و  33122132تماس حاصل فرمائيد.
رديف

شرح

پالك ثبتي

مساحت عرصه
(مترمربع)

مساحت اعياني
(مترمربع)

كاربري
موجود

قيمت پايه كارشناسي به ريال

ضمانت شركت در
مزايده

آدرس ملك

1

مجموعه باشگاه ورزشي
پيام

5215/5214/155
بخش يك زنجان

5929/40

630

ورزشي

3/489/070/000

3/050/000/000

زنجان  -خيابان خرمشهر -
خيابان عدالت  -نبش خيابان
ششم غربي

2

زمين گلشهر كاظميه
زنجان

38/24/102/2010/7992
بخش  7زنجان

1107/72

-

تاسيسات
شهري

9/415/620/000

95/000/000

زنجان  -گلشهر كاظميه  -فاز
 - 2ضلع شمالي ميدان  -جنب
انبار شركت آب و فاضالب

3

ساختمان مهمانسراي
قيدار

 108/4944بخش  5زنجان
(قيدار)

239/60

122/70

مسكوني
(عرصه
اوقافي)

1/400/000/000

140/000/000

قيدار  -خيابان شهيد چمران -
كوچه شهيد بيگدلي  -پالك 16
(ضلع جنوبي معير)

4

ساختمان بهرهبرداري
سابق هيدج

مطابق صورتجلسه 853
مورخ  67/03/30شهرداري

1987/5

280

اداري

14/906/250/000

1/500/000/000

هيدج  -بلوار امام خميني
 نبش خيابان بسيج  -جنبپاسگاه انتظامي

5

ساختمان بهرهبرداري
سابق آببر

فاقد سند ملكي

-

113

اداري

ساختمان و امتيازات 150/000/000
عرصه از قرار هر متر 2/000/000

65/000/000

آببر  -خيابان امام  -ضلع
جنوبي كالنتري

توضيحات:
 -1مهلت خريد اسناد تا روز شنبه مورخ 96/10/30
 -2مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت  16روز دوشنبه مورخ 96/11/9
 -3محل تحويل پيشنهادات دبيرخانه شركت مخابرات ايران  -منطقه زنجان
 -4زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت  8صبح روز سهشنبه مورخ 96/11/10
 -5مبلغ سپرده شركت در مزايده براي ملك مذكور به مبلغ مندرج در جدول فوق و نوع آن ضمانتنامه معتبر بانكي يا فيش نقدي واريزي به حساب جاري شماره  1682828266نزد بانك ملت با كد شناسه
 2104180648166قابل واريز در كليه شعب باشد.
آگهي فوق در سايتهاي ذيل درج گرديده است:

 -6ضمنا
 www.tcz.ir -7-1سايت شركت مخابرات استان زنجان
 www.tcitip.com -7-2سايت شركت مخابرات ايران
 HTTP://IETS.MPORG.IR -7-3پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات
 -7درج آگهي مزايده و اسناد مربوطه در سايتهاي فوقالذكر فقط به منظور اطالعرساني ميباشد و متقاضيان شركت در مزايده بايستي در مهلت مقرر ضمن واريز فيش نقدي جهت دريافت اصل اسناد به
اداره پشتيباني و تداركات اين شركت مراجعه و يا فيش مذكور را به شماره تلفن مندرج در اين آگهي فاكس نمايند.
تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/23 :
		
تاريخ انتشار نوبت اول96/10/20 :
خ ش960/10/20 :

اداره پشتيباني و تداركات
شركت مخابرات ايران  -مخابرات منطقه زنجان

دبير سي و ششمين جشنواره ملي فيلم فجر اعالم کرد :فيلمهاي کوتاه جشنواره ملي فجر
اکران مردمي ندارند.ابراهيم داروغه زاده دبير سي و ششمين جشنواره ملي فيلم فجر در
گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگي نمايش فيلم هاي کوتاه در اين دوره از جشنواره
گفت :در اين دوره از جشنواره ملي فيلم فجر ۴ ،فيلم کوتاه حضور دارند که اين آثار با نام
بسته فيلم هاي کوتاه در روز شنبه  ۱۴بهمن ماه ساعت  ۲۰در پرديس ملت براي اهالي رسانه
و منتقدان به نمايش درميآيد.وي در پاسخ به اينکه آيا اين بسته در جدول اکران مردمي
نيز قرار مي گيرد ،توضيح داد :از ابتدا هم قرار بود اين آثار تنها در سينماي رسانه نمايش
داده شود و اين درخواست دوستان فيلم کوتاه بود که يک نمايش در سينما رسانه ها و يک
سيمرغ داشته باشند.

وزير ارشاد :شيوهنامه جشنواره موسيقي
فجر در دستور کار است
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت :شيوهنامه جشنواره موسيقي فجر در دستور کار است.به گزارش
خبرنگار مهر ،سيد عباس صالحي در حاشيه حضور در کنسرت شهيد پرويزخان از هند در جريان
سي و سومين جشنواره موسيقي فجر در پاسخ به خبرنگاران درباره راهکارها و سياست هاي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي حل بحران کاهش مخاطب موسيقي اصيل ايراني در کنسرت
ها و اجراهاي جشنواره اي توضيح داد :بحث مخاطبان موسيقي اصيل ايراني در طول سال با
اجراهاي مختلف شکل مي گيرد و در ايام برگزاري جشنواره ها نيز بخشي از خود را نشان مي
دهد .جشنواره ها محصول اتفاقاتي هستند که در طول سال پديد مي آيند .جشنواره ها رهاورد
آنچه در طول سال انجام مي شود نشان مي دهند.وي ادامه داد :اينکه مخاطب ايراني با موسيقي
اصيل و سنتي خود در تماس و به آن متمايل باشد به اتفاقاتي در طول سال نيازمند است که
هم آفرينندگان موسيقي سنتي و کالسيک ما در آن نقش دارند و هم مجموعه کساني که مي
توانند به افزايش مخاطب کمک کنند .در اين راه بخشي از کار به عهده سازمان صدا و سيما و
بخشي هم به عهده مجموعه هاي ديگري است که مي توانند در اين زمينه مساعدت هايي را
انجام دهند .در اين حوزه اشتراک مساعي مجموعه ها الزم است تا در طول سال ذائقه مخاطبان
را ارتقا بدهيم و بتوانيم به نقطه متعادلي برسيم.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تصريح کرد :من هم
قبول دارم اين اشکال وجود دارد و ما هنوز آن تعادل مورد نظر را ايجاد نکرديم .ما به هيچ عنوان
نمي خواهيم بگوييم موسيقي پاپ بايد بي مخاطب و بي مشتري باشد و مخاطب داشتن اين
گونه موسيقايي اصال نقص نيست ولي ما بر اين باور هم هستيم که موسيقي سنتي و کالسيک
هم بايد ارتقا مخاطب پيدا کند .در اين بخش هم مجموعه هاي مختلف و آفرينندگان اين گونه
موسيقايي هرکدام مسئوليت هاي خود را دارند تا بتوانند با مخاطبان ارتباط بهتري پيدا کنند.
صالحي در بخش ديگري از صحبت هاي خود درباره برخي اجراهايي تکراري در جدول جشنواره
موسيقي فجر و برنامه هاي وزارت ارشاد براي جشنواره بعدي گفت :اجازه بدهيد ما جشنواره
امسال را تمام کنيم بعد درباره جشنواره بعد باهم صحبت مي کنيم.وي در پاسخ به پرسش ديگري
مبني بر انتقاد برخي از فعاالن حوزه موسيقي درباره فقدان اساسنامه در جشنواره موسيقي فجر
اظهار کرد :من هم معتقدم جشنواره ها بايد شيوه نامه هاي روشني داشته باشد در اين مورد
هم شيوه نامه اي تهيه شده اما ما بايد به يک شيوه نامه دائم مصوب شده برسيم که اميدواريم
اين اتفاق در پايان جشنواره رخ بدهد .اما شما بدانيد در اين دوره از جشنواره شيوه نامه اي وجود
داشته است که ما بايد به سمت دائمي شدن آن پيش برويم ولي رسيدن به يک شيوه نامه دائمي
نظر مراجع تصويب کننده خود را الزم دارد تا بتواند به عنوان يک شيوه نامه قابل اعتماد مورد
توجه قرار بگيرد.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي پس از پايان کنسرت پرويز شهيد خان همراه با
سيد محمد مجتبي حسيني معاون هنري وزير ارشاد  ،فرزاد طالبي مدير کل دفتر موسيقي ،علي
اکبر صفي پور مدير عامل بنياد فرهنگي هنري رودکي ،بهرام جمالي مدير عامل انجمن موسيقي
و حميدرضا نوربخش رئيس سي و سومين جشنواره موسيقي فجر با حضور در پشت صحنه با
عوامل اجرايي اين کنسرت ديدار و گفتگو کرد.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
(مميزي امالك انديشه فاز يك و
مناطق و نواحي تابعه)
نوبت دوم

شهرداري شهريار در نظر دارد نسبت به
انتخاب شركت هاي واجد صالحيت توانمند
و با سابقه به منظور مميزي امالك منطقه
انديشه فاز يك و نواحي تابعه طبق مجوز
شوراي اسالمي شهر به شماره  1630مورخ
 96/6/14از طريق مناقصه عمومي دو مرحله
اي اقدام نمايد لذا از متقاضيان دعوت مي نمايد
جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ
درج آخرين آگهي به مدت ده روز به دفتر
امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و با
در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
 -1مبلغ سپرده شركت در مناقصه600/000/000
ريال مي باشد.
 -2سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام
معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
 -3ساير اطالعات و جزئيات مربوط به واگذاري
در اسناد مناقصه درج گرديده است.
 -4شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات
مختار است.
 -5هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه
مي باشد.
 -6ارائه گواهينامه صالحيت و رتبه بندي
معتبر از شوراي عالي انفورماتيك براي خريد
اسناد مناقصه الزامي مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول96/10/16 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/10/23 :
خ ش 96/10/16

احسان درخشان نسب
سرپرست شهرداري شهريار

