» خبر

مى گردد.
خوبى هايش فراوان شود ،به آنها ستوده شده و از خودستايى بىنياز 

هر كس

امام رضا (ع):

اوقات شرعي

بخش هاي پنجمين جشنواره
هنر مقاومت اعالم شد

پنج شنبه 97/4/21

بخش هاي پنجمين جشنواره هنر مقاومت  ،از سوي دبيرکل اين جشنواره
اعالم گرديد.به گزارش روابط عمومي ستاد برگزاري پنجمين جشنواره
هنر مقاومت  ،مسعود نجابتي دبيرکل جشنواره هنر مقاومت با اعالم
اين خبر گفت :باتوجه به بررسي هاي به عمل آمده و لزوم استفاده از
ظرفيت هاي بخش هاي گوناگون عرصه هنر هاي تجسمي کشور  ،قصد
داريم تا پنجمين جشنواره هنر مقاومت را با رويکردي نو و شيوه اي
بديع برگزار کنيم .لذا با توجه به اين موضوع در نظر داريم تا انشاءاهلل ،
جشنواره پنجم را در  10بخش « پوستر و تبليغات شهري »  « ،کارتون و
کاريکاتور »  « ،تصوير سازي »  « ،طراحي صنعتي »  « ،پرچم و کتيبه» ،
« گرافيک خط يا تايپوگرافي »  « ،گرافيک متحرک يا موشن گرافي » ،
« نقاشي ديجيتال »  « ،عکس » و بخش ويژه « علمي ـ پژوهشي »
برگزار کنيم.پنجمين جشنواره هنر مقاومت  ،به همت گروه هنرهاي
تجسمي بنياد فرهنگي روايت فتح و با دبيري مسعود نجابتي دي ماه
در تهران برگزار خواهد شد.

اذان ظهر13:10:
اذان مغرب20:43:

جمعه 97/4/22
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اذان صبح4:15 :
طلوع آفتاب5:58 :

محمودرضا رحيمي ،سخنگوي خانه تئاتر گفت :اتفاقاتي که در سالهاي
گذشته باعث شده خانه تئاتر ضعيف شود ،از جمله خسته شدن ،قهر
کردن و صندلي خالي کردن ديگر در دوره جديد محلي از اعراب ندارد!به
گزارش فارس ،محمودرضا رحيمي سخنگوي خانه تئاتر گفت :خانه
تئاتر يک اتفاق جمعي است ،از ابتدايي که تأسيس شد مبنايش بر
اجماع و خرد جمعي بود ،گاهي به دليل شرايطي که به وجود آمد و
نا آگاه بودن اعضا نسبت به برخي مسائل که خو ِد اين هم باز به خود
خانه تئاتر باز ميگردد که در اطالع رساني موفق نبوده و ديگر اينکه فضا
متشنج ميشد ،امکان گفتوگو و با هم بودن به حداقل خود ميرسيد و
سوءتفاهمها افزايش پيدا ميکرد.با همه اين اوصاف بحث و بررسيهاي
زيادي اين روزها در هيئت مديره خانه تئاتر در ميگيرد بهرحال نتيجه
اينها براي همه مهم است ،گو اينکه همه عقايد مختلفي داشته باشيم اما
در پي نتيجه يکسان هستيم.ما حق خسته شدن ،قهر کردن و صندلي
خالي کردن نداريم ،حتي با اينکه افکارمان يکسان نيست اما جايي براي
بر خوردن و ناراحت شدن نيست.

رئيس سازمان سنجش :

ميزان تأثير سوابق تحصيلي در کنکور ۹۸
اعالم شد

رئيس سازمان سنجش آموزش کشور گفت :ميزان و نحوه تأثير سوابق
تحصيلي در آزمون سراسري سال  ۹۸دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي  ۳۰درصد قطعي است.دکتر ابراهيم خدايي در گفتگو با خبرنگار
مهر افزود :کميته سنجش و پذيرش دانشجو تشکيل جلسه داد و
ميزان سوابق تحصيلي دانشآموزان در امتحانات نهايي را  ۳۰درصد
قطعي تصويب کرد.وي افزود :دروس امتحانات نهايي دانشآموزان هم
در اين جلسه مشخص شد و ما درسهايي که روي سوابق تحصيلي
دانشآموزان تأثيرگذار است را بر اساس بررسي هاي کارشناسي که
در دبيرخانه انجام شده بود پيشنهاد کرديم.وي گفت :عناوين دروس
و تعداد دروس بايد در شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب شود و
پس از تصويب اطالع رساني مي شود.رئيس سازمان سنجش گفت :اين
مصوبه در راستاي اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو است.وي افزود:
امتحانات نهايي در خرداد  ۹۸برگزار و براي پايه دوازدهم عناوين دروس
اعالم مي شود .ضمن اينکه ضرايب دروس کنکور براي دروس متناظر
امتحاني نيز يکسان خواهد بود و تغييري نخواهد داشت.

چاپ:گلريز تلفن66795442:

معاون آموزشي وزارت علوم با بيان اينکه کاهش
تعداد مراکز آموزش عالي سياست وزارتخانه است
و اين امر به معناي منحل شدن مراکز نيست.
به گزارش وزارت علوم ،مجتبي شريعتي نياسر
در جمع روساي دانشگاههاي خراسان شمالي با
بيان اينکه «بازتعريفي» از برنامههاي آموزشي
مشاور عالي سنجش؛

مرحله نهايي المپياد علمي
دانشجويي  ۲۸و  ۲۹تير
برگزار مي شود

در حال انجام است ،اظهار داشت :تا پايان برنامه
ششم توسعه ،برنامههاي راهبردي در مراکز
آموزش عالي اجرا ميشود که براي اجراي
بهينه آن به همفکري و مشورت فرهيختگان
نياز داريم.شريعتي نياسر با اشاره به کاهش
تعداد دانشجويان و مراکز آموزش عالي در
چند سال اخير تصريح کرد :تعداد دانشجويان
در سال  ،۱۳۹۲چهار ميليون و  ۸۰۰هزار نفر
بوده که هم اکنون چهار ميليون و  ۷۰هزار
نفر دانشجو داريم و در اين سال ها  ۸۰۰هزار
نفر کاهش داشتهايم.
وي خاطرنشان کرد :همچنين تعداد مراکز آموزش
عالي از دو هزار و  ۸۰۰مرکز در سال  ،۱۳۹۲به
دو هزار و  ۲۲۰مرکز کاهش يافته است.

به وقت جام از کليشه دور است
مهدي فرجي گفت :معتقدم سازندگان مستند
«به وقت جام» نگاه کامال متفاوتي به هر کشور
داشتند و از هر گونه کليشهاي به دور بودند.
آنها در عين حال کار جذابي توليد کردند و
مخاطب عالقهمند به راحتي با آن ارتباط برقرار
ميکند«.مهدي فرجي» مدير اسبق شبکه يک
سيما در گفتوگو با فارس ،درباره مجموعه
مستند «به وقت جام» گفت :وقتي اين مستند
را ميبينيد ميتوانيد کامال کارشناسي شده
ساختارها و مويرگهاي زير ساختي يک کشور
را ارزيابي کنيد .براي مثال کشور ژاپن در آسيا و
در بحث فوتبال کشور موفقي است و شما وقتي
اين مستند را نگاه ميکنيد ميبينيد که در زير
ساختهاي اقتصادي  ،فرهنگي و جامعه شناسي

مشاور عالي سازمان سنجش از برگزاري مرحله نهايي بيست و سومين المپياد
علمي دانشجويي کشور در سال  ۹۷در روزهاي پنجشنبه  ۲۸و جمعه ۲۹
تيرماه خبر داد.حسين توکلي در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود :مرحله نهايي
بيست و سومين المپياد علمي دانشجويي کشور براي منتخبين المپياد (متمرکز
و نيمه متمرکز) در روزهاي پنجشنبه  ۲۸و جمعه  ۲۹تير  ۹۷در پرديس

روزنامه اطالعات  ۹۳ساله شد
روزنامه «اطالعات» وارد نود و سومين سال انتشار خود شد تا جايگاهش
را به عنوان ديرپاترين روزنامه ايراني تثبيت کند.به گزارش خبرنگار مهر،
شايد عصر روز يکشنبه  ۱۹تيرماه  ۱۳۰۵هجري شمسي که اولين شماره
روزنامه «اطالعات» منتشر شد ،کسي تصور نميکرد اين جريده ايراني
بيش از  ۹۰سال بپايد.روزنامه اطالعات سهشنبه  ۱۹تير  ۱۳۹۷با انتشار
شماره  ۲۷۰۴۵وارد نود و سومين سال فعاليت خود شد و کماکان عنوان
قديميترين روزنامه در حال انتشار ايران را يدک ميکشد.

زبان ابزا ِر شاعر نيست ،مقصدِ اوست

محمد مهدي سيار ميگويد يکي از خصوصيات شاعر توقف کردن در واژههاست.
شاعر با دقت در اشيا ،نام آنها را تغيير ميدهد و حتي نامهاي قديمي را گردگيري
ميکند.به گزارش خبرگزاري مهر ،در سومين روز از اولين اردوي آموزشي بانوان
آفتابگردان ،کالسي تحت عنوان «زبان شعر» با حضور محمدمهدي سيار برگزار
شد.سيار گفت :سخن پاک و نيکو مانند درخت پاکي است که ريشهاش پايدار و
محکم است ،داراي ثبات است و شاخههايش در آسمان .و به اذن خداوند خير
و برکت بر آن نازل ميشود .سيار ادامه داد :وقتي وارد وادي سخن ميشويم
بايد اهل سخن پاک باشيم .اگر قرار است درختي بکاريم هر درختي را نبايد
بکاريم .اگرچه اين آيه تشبيه است اما درباره ما شاعران و عالقه منديهاي ما که
همان کلمات هستند نازل شده ،پس ما بايد در مورد آن تامل کنيم.وي در پايان
خطاب به شاعران جوان گفت :تفاوت شاعر با ديگران نوع مواجهه او با کلمات و
يافتن ارتباط ميان کلمات براي پديد آوردن زيبايي است و در واقع زبان براي
شاعر ابزاري براي رسيدن به مقصد نيست ،بلکه خود مقصد است.

جوازمحصوالتمهمزراعيسرزمينجلگهجنگلي
مازندران است .در سال هاي اخير به طور ميانگين
60هزار تن خوشه پرچين جو پاييزه در اراضي اين
استان کشت و برداشت شده است .کشاورزان
چهاردانگههرسالهدرماههايمهروآبانبهکشت
و در تير و مرداد به برداشت سنتي و ماشيني
اين محصول زراعي مي پردازند .از خوشه هاي
جو براي خوراک انواع دام و از ساقه هاي باقي
مانده آن براي تعليف دامداران استفاده مي شود.
چهار تصوير از تالش كشاورزان مازندراني براي
كسب روزي حالل را مي بينيد .

آگهي مناقصه عمومي
يكمرحلهاي

وزارت كشور
استانداري البرز
شهرداري شهر جديد هشتگرد

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شوراي محترم اسالمي شهر به شماره 5/96/1488ش مورخ  96/12/27كه در
دبيرخانه شهرداري به شماره /97/4و مورخ  97/1/5به ثبت رسيده نسبت به فروش قطعه  P107واقع در فاز يك بلوك  11به شرح جدول ذيل
از طريق مزايده مجدد عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به
مدت  10روز كاري جهت دريافت اسناد به نشاني :كيلومتر  65آزادراه تهران  -قزوين شهر جديد هشتگرد ،شهرداري شهر جديد هشتگرد،
تلفن تماس - 02644266400 :امور قراردادها مراجعه نمايند.
 )1مهلت فروش اوراق مزايده :از تاريخ  97/4/28لغايت 97/5/10
 )2مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد :تا پايان وقت اداري ( )14/30روز پنجشنبه مورخ  - 97/5/11واحد حراست
 )3زمان گشايش پيشنهادات :روز يكشنبه مورخ 97/5/14
 )4در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 )5شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 )6كليه هزينههاي درج آگهي در هر نوبت چاپ و همچنين هزينه كارشناسي رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده برنده مزايده
ميباشد.
 )7ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مندرج است.
 )8هزينه فروش اسناد  500/000ريال ميباشد.
رديف

آدرس

شماره قطعه

فاز

شماره بلوك

كاربري

مساحت زمين (مترمربع)

قيمت كل (ريال)

 %5سپرده شركت در
مزايده (ريال)

1

شهر جديد هشتگرد

P107

يك

11

مسكوني  -تجاري

400

12/000/000/000

600/000/000

اصغر آقائي  -شهردار شهر جديد هشتگرد

آگهي مزايده عمومي فروش امالك و واحدهاي تجاري
مجتمعهاي گلستان ،خاتم و واگذاري سرقفلي تعدادي از مغازههاي
مجتمع عالالدين و ثنا متعلق به شهرداري اراك

شهرداري اراك در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال جاري نسبت به واگذاري و فروش امالك و واحدهاي تجاري مجتمعهاي گلستان،
خاتم و واگذاري سرقفلي تعدادي از مغازههاي مجتمع عالالدين و ثنا متعلق به شهرداري اراك از طريق مزايده عمومي به باالترين قيمت
پيشنهادي اقدام نمايد.
فروش امالك و واحدهاي تجاري مجتمعهاي گلستان ،خاتم و واگذاري سرقفلي تعدادي از مغازههاي مجتمع عالالدين و ثنا متعلق به شهرداري اراك
(شماره مزايده  97-04-01م ز)

مبلغ تضمين

علي رويين تن با اشاره به اينکه سه فيلمنامه آماده ساخت دارد ،بيان کرد :
فيلمنامه «گوشه بيداد» درباره حضور آقازاده ها در سينماست.علي رويين تن
توگو با خبرنگار مهر با اشاره به جديدترين
تهيه کننده و کارگردان سينما در گف 
فعاليت هاي سينمايي خود گفت :نگارش دو فيلمنامه با نام هاي «ماه ماهي»
و «گوشه بيداد» را به پايان رسانده ام« .ماه ماهي» يک فيلم اجتماعي است
که داستان آن درباره درگيري همسر يک شهيد با اجتماع امروز است.وي بيان
کرد« :گوشه بيداد» نيز از جمله آثار ضد آقازاده هاست و به نوعي داستاني
درباره اداره سينما توسط آقازاده ها دارد.کارگردان فيلم «دلشکسته» ادامه داد:
البته هنوز برنامه دقيقي براي ساخت اين دو فيلمنامه ندارم و فقط اين آثار
به ثبت رسيده اند.وي درباره پروژه «اکبرشاه» که مدت هاست قصد ساخت
آن را دارد ،توضيح داد :اين پروژه نيز قرار است به زودي وارد پيش توليد
شود و همانطور که مي دانيد عاشقانه اي درباره يک پيرمرد طغيانگر است.
رويين تن در پايان گفت :در نهايت بايد بگويم سه پروژه سينمايي در دست
دارم که ترجيح مي دهم همه را پشت سر هم انجام دهم.

محمدمهدي سيار:

برداشت جو از مزارع
مازندران

محل توزيع اسناد مزايده

اداره سينما به دست آقازادهها

ي شود.وي
فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي برگزار م 
ن هاي المپياد از روز يکشنبه  ۲۴تيرماه در
گفت :کارت ورود به جلسه آزمو 
دسترس داوطلبان قرار مي گيرد و داوطلبان مي توانند تا روز سهشنبه  ۲۶تير
بهصورت اينترنتي و از طريق سايت واحد المپياد دانشجويي کشور به آدرس
 http://Olympiad.sanjesh.orgکارت خود را دريافت کنند.

فارس /غالمرضا رضاييآغوزگله

 5درصد قيمت كارشناسي

علي رويي نتن خبر داد؛

هم توانسته موفق عمل کند و به لحاظ اقتصادي
کشور صاحب نظم ،مديريت و برنامه ريزي باشد.
يا در مورد کشور مصر تمرکز روي چهره محمد
صالح بود ،اما زير ساخت فرهنگي ،سياسي آن
کشور و اقتصاد آشفته و فقر فراواني که در مصر
وجود داشت را نيز نشان ميداد.

نمايه

امور قراردادهاي شهرداري مركز

خبر »

مهدي فرجي :

کاهش ۸۰۰هزار نفري دانشجويان و مراکز آموزش عالي

نوبت اول

عنوان مزايده

WWW.RESALAT-NEWS.COM

معاون وزير علوم خبر داد:

آگهي تجديد مزايده عمومي

تاريخ انتشار نوبت اول97/4/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/4/28 :
خ ش97/4/21 :

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

پنج شنبه  21تير  28 1397شوال  12 1439جوالي  2018سالسي و سوم شماره9260

سخنگوي خانه تئاتر :

ديگر کسي قهر نميکند

صاحب امتیاز :بنیاد رسالت
نشانی :تهران
خیابان استاد نجات اللهی جنوبی
خیابان شهید اسماعیل محمدی
پالک1
کد پستی1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشانی اینترنت:

WWW.RESALAT-NEWS.COM

زمان توزيع و تحويل اسناد

پس از تاريخ نشر آگهي به مدت  20روز

نحوه تسليم سپرده شركت در مزايده

ضمانتنامه بانكي (فرآيند ارجاع كار) با  3ماه اعتبار يا فيش واريزي به حساب سپرده پيمانكاران شهرداري به شماره حساب  100973333338بانك شهر شعبه
شهيد بهشتي

تاريخ اعالم و ابالغ به برنده

حداكثر يك هفته پس از بازگشايي

محل تحويل اسناد

دبيرخانه شهرداري مركز

زمان و محل جلسه كميسيون

روز سهشنبه  1397/05/16راس ساعت  14در دفتر معاون مالي و اقتصادي  -حضور شركتكنندهها در جلسه كميسيون بالمانع ميباشد.

حداقل صالحيت شركتكننده

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري اراك موضوع ماده  10آييننامه مالي ميباشد .شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادات مطابق آييننامه معامالت مختار خواهد
بود به پيشنهادات مبهم ،مشروط ،فاقد شرايط قانوني ،فاقد ضمانتنامه ،فيش واريزي و خارج از مهلت تحويل اسناد ترتيب اثر داده نميشود.

لذا متقاضيان ميتوانند پس از دريافت اسناد مزايده قيمت پيشنهادي خود را حداكثر  20روز پس از تاريخ انتشار آگهي در روزنامههاي
كثيراالنتشار تحويل نمايند و نيز جهت كسب اطالعات بيشتر ميتوانند به اداره امور قراردادهاي شهرداري مركز واقع در خيابان جهاد فاز 2
شهرك شهيد بهشتي شهرداري اراك مراجعه و يا با شماره تلفن  086-33136091تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار97/4/21 :
خ ش97/4/21 :

شهرداري اراك

دانشگاه سيستان و بلوچستان در نظر دارد انجام كليه امور خدمات عمومي ،نظافتي ،پيشخدمتي و
پشتيباني دانشكده صنعت و معدن خاش را از تاريخ  1397/05/01لغايت  1398/04/31مطابق شرايط
مندرج در اسناد از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد شرايط و داراي رتبهبندي از سازمان
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد.
 -1موضوع مناقصه:
امور خدمات عمومي ،نظافتي ،پيشخدمتي و پشتيباني دانشكده صنعت و معدن خاش
 -2از شركتهاي واجد شرايط ذيل دعوت ميگردد از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاريخ 1397/04/25
با در دست داشتن معرفينامه معتبر به مديريت حقوقي و قراردادهاي دانشگاه واقع در زاهدان  -خيابان
دانشگاه  -سازمان مركزي دانشگاه سيستان و بلوچستان مراجعه و با ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ
 2/000/000ريال به حساب شماره  02177362604004و شناسه پرداخت  00101900000000015به نام درآمدهاي
دانشگاه نزد بانك ملي  -شعبه دانشگاه نسبت به دريافت اسناد و مدارك مناقصه اقدام نمايند.
 -3آخرين مهلت تحويل اسناد هر مناقصه به مناقصهگزار (دانشگاه) براساس تاريخهاي مندرج در
اسناد مناقصه ميباشد.
 -4حداقل تعداد مناقصهگران در هر مناقصه ،سه شركت تعيين ميگردد.
 -5مبلغ تضمين شركت در مناقصه  280/000/000ريال «دويست و هشتاد ميليون ريال» كه براساس
آييننامه مالي و معامالتي دانشگاه تعيين گرديده است.
 -6متقاضيان بايد داراي رتبهبندي در كد فعاليت خدمات عمومي و نظافتي از اداره تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي باشند.
 -7ساعت مراجعه جهت خريد اسناد مناقصه از ساعت  7تا  12:30تعيين ميگردد.
تاريخ انتشار97/4/21 :
خ ش97/4/21 :
شناسه آگهي 202881

آگهي دعوت

از كليه سهامداران محترم شركت صنايع شيميايي تاژ تار سمن (سهاميخاص)
به شماره ثبت  3052سمنان و شناسه  10860285958دعوت ميشود تا
در مجمع عمومي فوقالعاده كه ساعت  10صبح دوشنبه  97/05/8در محل
شعبه شركت به نشاني خيابان شريعتي ،پايينتر از ميرداماد ،دشتستان
سوم پالك  7واحد  5تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انحالل شركت
 -2انتخاب مدير/مديران تصفيه
 -3هر گونه تصميم مقتضي درخصوص انحالل شركت
تاريخ انتشار97/4/21 :
خ ت97/4/21 :
هيات مديره شركت

دانشگاه سيستان و بلوچستان

آگهي دعوت شركت پيراطائر
سهامي خاص به شماره ثبت 133273
و شناسه ملي 10100022220

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت به عمل ميآيد تا در جلسه
مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت كه در تاريخ 1397/05/04
راس ساعت  10به نشاني مركز اصلي شركت تشكيل ميگردد حضور به
هم رسانند.
دستورجلسه:
تعيين اعضاي هيات مديره
تعيين بازرسين
تاريخ انتشار97/4/21 :
هيات مديره
خ ت97/4/21 :

