» خبر

خداوند با كسانى است كه تقواپيشه اند و كارها را نيكو (بى عيب و نقص)
انجام مي دهند.

امام علي (ع):

اوقات شرعي

رسولي خبر داد:

شنبه 97/6/24

خلق ۱۶اثر عاشورايي طي هشت سال
هنرمند خوشنويس پيشکسوت از خلق  ۱۶اثر خوشنويسي عاشورايي طي هشت سال
گذشته خبر داد.جليل رسولي درباره کارهاي جديدش به خبرنگار مهر گفت :حدود
هشت سال است به دليل ارادتي که به حضرت امام حسين (ع) و يارانشان دارم ،يک
کار با موضوعات حضرت ابوالفضل (ع) ،حضرت علي اکبر (ع) و حضرت علي اصغر (ع)
در روز تاسوعا و يک کار با موضوع امام حسين (ع) در روز عاشورا تهيه ميکنم که اين
کارها طي يک روز تمام ميشوند و امسال هم براي نهمين سال قصد دارم اين  ۲اثر
را خلق کنم.وي درباره نمايش  ۱۶اثري که با موضوع واقعه عاشورا خلق شده است،
بيان کرد :نمايش اين آثار نيازمند يک مناسبت است و در انتظار فرصتي هستم تا
اين آثار را به نمايش بگذارم.رسولي بيان کرد :عالوه بر اين آثار ،حدود  ۸۰اثر جديد
ديگر نيز دارم که در حال و هواي جديدي خلق شده و هنوز به نمايش درنيامدهاند
و اميدوارم در فرصت مقتضي همه آثارم را به نمايش بگذارم.

جمال شورجه:

بسيج در فتنه اقتصادي هم
کمرهمت به نجات کشور بسته است
کارگردان و تهيهکننده برجسته سينما و تلويزيونگفت :بسيج در فتنه اقتصادي هم
کمر همت به نجات کشور بسته است.جمال شورجه در گفتوگو با خبرنگار موج رسا با
اشاره به رزمايش خدمت بسيج و تقديراز اين حرکت اظهار کرد :اميدوارم و همچنين
آرزو داشته و دارم که اي کاش من همميتوانستم در کنار امت بزرگ ايران و بسيج
دالور ،خدمتگزاري اين چنين در کنار مردمباشم.وي افزود :بسيج کمر به نجات ايران
عزيز از دست دشمنان داخلي و خارجي همچونزمان هشت سال دفاع مقدس و
انواع فتنههاي سالهاي  78و  88و اکنون فتنه اقتصاديبسته است.

براي سال تحصيلي  ۹۷-۹۸صورت م يگيرد؛

برگزاري دوره مشترک ادبيات فرانسه
بين دانشگاههاي فردوسي و سوربن
از سال تحصيلي  97-98دوره مشترک ادبيات فرانسه ميان دانشگاههاي فردوسي
مشهد و سوربن فرانسه برگزار ميشود.به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري آنا،
با موافقت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و رايزنيهاي صورت گرفته از سال
تحصيلي  97-98دوره مشترک ادبيات فرانسه ميان دانشگاههاي فردوسي مشهد
و سوربن فرانسه برگزار ميشود.بر اساس اين توافق براي سال جاري سه دانشجو
پذيرش خواهد شد و دانشجويان پذيرفتهشده يک سال از دوره تحصيلي خود را
در دانشگاه سوربن فرانسه پشت سر خواهند گذاشت و در پايان مدرک دکتري
مشترک از سوي دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه سوربن دريافت خواهند کرد.
همچنين دوره آموزشي در دانشگاه سوربن رايگان است و دانشجويان از امکانات
اقامتي آن دانشگاه بهرهمند ميشوند.
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نماينده اطالع رساني گردشگري ايران در ژاپن خبر داد:

خبر »

احتمال حذف ايران از نمايشگاه گردشگري جاتا ۲۰۱۹
نماينده اطالع رساني گردشگري ايران در ژاپن از احتمال
حذف کشورمان از نمايشگاه گردشگري جاتا در سال ۲۰۱۹به
دليل تحريم ها خبر داد و گفت :امسال هم با محدوديت هايي
براي شرکت در نمايشگاه مواجه شديم.سيد عباسعلي
اماميه به خبرنگار مهر گفت :امسال مسئوالن نمايشگاه
گردشگري جاتا در ژاپن گفتند که چون تا قبل از  ۸مي
 ۲۰۱۸ثبت نام براي حضور ايران در نمايشگاه انجام شده
مي توانيم در اين نمايشگاه شرکت کنيم با اين وجود
شرايط سختي را اعمال کرده اند.وي افزود :به عنوان مثال
گفته اند که بايد مبدا و مقصد پولتان را مشخص کنيد
همين موضوع مشکالتي را براي ما به وجود آورد و زمان
را نيز براي انجام برخي از کارها از دست داديم .بنابراين
احتمال دارد سال آينده نتوانيم در اين نمايشگاه حضور
پيدا کنيم چون بانک هاي ژاپني که با آمريکا کار مي

کنند ،مي گويند هر کاري که در راستاي تبليغ ايران
باشد را نبايد انجام دهند و نمي توانند پولي جابه جا
کنند.اماميه ادامه داد :ايران از نظر تبادالت مالي زير ذره
بين است و بانک هاي ژاپن نيز با مسئوالن نمايشگاه جاتا
در ارتباط هستند و از اين طريق بايد کارهاي مالي ايران
براي حضور در نمايشگاه جاتا انجام شود پس اين بانک ها
نبايد از تحريم هاي آمريکا عدول کنند .ژاپني ها
به قوانين آمريکا چند مرحله سختگيرانه تر عمل
مي کنند چون تحريم ها را نمي شناسند .اين مشکالت
براي نمايشگاههاي ديگري که ايران مي خواهد در آنها
شرکت کند ،نيز هست .وي بيان کرد :نمايشگاه جاتا براي
شرکت کنندگان ايراني نسبت به سال گذشته گران تر شده
است و حمايت هاي دولت نيز از شرکت کنندگان اگر 10
درصد است اما مي بينيم که در کشورهاي ديگر حمايت

مدرس تئات ر:

تئاتر استانها ،نيازمند تقويت بخش
آموزش است

دولت از بخش خصوصي شرکت کننده در نمايشگاه جاتا
 ۹۰درصد است .ولي ما هميشه برعکس عمل مي کنيم
و بخش خصوصي با پول خودش در نمايشگاهها شرکت
کرده و به تبليغ ايران مي پردازد .مگر اين هزينه ها
تا چه حد براي بخش خصوصي برگشت مي خورد .اگر

سرپرست چاپ و انتشارات دانشگاه پيامنور گفت :کتابهاي درسي پيام نور يک چهارم
سرپرست چاپ و انتشارات دانشگاه پيامنور :قيمت واقعي در اختيار دانشجويان قرار ميگيرد.محمدرضا محمدرضاخاني در گفتوگو
با خبرنگار دانشگاه خبرگزاري آنا ،گفت :با تقاضاي دانشجويان و مشکالت موجود در
خريد کتاب براي دانشجويان ،طرحي در هيئت رئيسه دانشگاه پيام نور براي دسترسي
آسان دانشجويان به تصويب رسيد .در اين طرح دانشجويان همچون نمايندگان فروش
کتب پيامنور شامل  20درصد تخفيف خريد قرار ميگيرند .براي توزيع اين کتاب با
اداره پست مطبوعات قرارداد بسته شده است که دانشجويان هزينه کمتري متقبل
ميشوند.وي افزود :داشجويان با مراجعه به فروشگاه اينترنتي دانشگاه پيام نور هزينه
کتاب را پرداخت ميکنند و زمان تحويل کتاب هزينه پست را پرداخت خواهند کرد.
محمدرضاخاني درباره آمار چاپ در  6ماه اول گفت 24 :عنوان کتابها به تأليف هيئت

کتابهاي درسي پيام نور
يک چهارم قيمت واقعي
در اختيار دانشجويان
قرار ميگيرد

دولت از اين بخش حمايت نکند بايد فاتحه صادرات
صنايع دستي يا واردات تور گردشگري را خواند .بنابراين
الزم است که چون هزينه هاي شرکت در نمايشگاهها
زياد شده و ارزش پول ايران نيز به نصف رسيده ،دولت
حمايت هاي الزم را انجام دهد.

علمي چاپ شده است و  1666عنوان کتاب منابع درسي پيام نور به چاپ رسيد است.
وي درباره قيمت تمام شده کتابها گفت :کتابها يک چهارم قيمت تمام شده در
اختيار دانشجويان قرار ميگيرد .با افزايش قيمتها و افزايش هزينه تمام شده براي
هر کتاب ،رياست دانشگاه با افزايش قيمت کتابهاي درسي موافقت نکرده و قيمتها
تغييري نداشته است.وي درباره در دسترس نبودن کتابها در زمان امتحانات و نياز
دانشجويان گفت :اين موضوع صحت ندارد .در حال حاضر  3ميليارد جلد کتاب در
انبارهاي کتاب موجود است و حداکثر پس از  48ساعت ارسال ميشود.محمدرضاخاني
در پايان گفت :اين طرح با توجه به کمبود زمان و ترافيک در شهرهاي بزرگ راهاندازي
شد .در شهرهاي کوچک دانشجو با توجه به هزينهها انتخاب ميکند ،از سامانه يا مراکز
توزيع ،کتاب خود را خريداري کند.

معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد اسالمي گفت :تعداد شهرهاي
محل برگزاري کالسهاي آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسالمي افزايش
يافت.به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري آنا ،عليرضا رهايي اظهار کرد :با توجه
به تراکم داوطلبان آزمون زبان  EPTدانشگاه آزاد اسالمي ،برنامهريزي براي
کالسهاي آمادگي زبان انگليسي که آزمون آن جايگزين آزمون  EPTاست ،اجرا
شد.وي با بيان اينکه خوشبختانه تعداد پذيرفتهشدگان در آزمون کالسهاي زبان
انگليسي حدود چهار برابر آزمون مستقل  EPTبوده است عنوان کرد :با توجه
به درخواستهاي داوطلبان و بهمنظور تأمين رفاه بيشتر ،از ماه آينده کالسهاي
آمادگي زبان انگليسي در شهرهاي مشهد ،تبريز و شيراز نيز راهاندازي خواهد شد
تا از جابهجاييهاي داوطلبان جلوگيري شود.رهايي ادامه داد :همچنين از ماههاي
آينده تالش خواهد شد تعداد شهرهاي محل برگزاري کالسهاي آموزش زبان
انگليسي نيز افزايش يابد.

نمايه

خبر گزاري فارس

مادرانهاي به ياد
(ع)
علي اصغر
همايش شيرخواران حسيني با حضور انبوه
بانوان تهراني برگزار شد  .مادراني كه فرزند
خود را نذر قيام امام حسين (ع) كرده اند .
مادرانيكهچونربابهمسرامامحسين(ع)
مي خواهند فرزندشان را در ركاب واليت
تربيت كنند نظير همين مراسم در سراسر
كشور برگزار شد.
چهار تصوير از اين مراسم را در مصالي
امام خميني مي بينيد.

فراخوان تجديد مناقصه عمومي
يك مرحله اي تهيه مصالح و اجراي
كف پوش بتني معابر سطح شهر
شماره يك سال 97
نوبت دوم

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي
خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجراي
كف پوش بتني معابر سطح شهر شماره يك سال )97به
شماره  200975674000010را از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد
مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه
سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 wانجام خواهد شد و الزم است
 ww.setadiran.ir
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت
نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي
را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1397/6/17
ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت
 19روز چهارشنبه تاريخ 1397/6/28
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاريخ
1397/7/7
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  18روز يكشنبه تاريخ
1397/7/8
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت
اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي
امور قراردادها و تلفن 034-413205077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت
در سامانه :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

تاريخ انتشار نوبت اول97/6/17:
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/24:
خ.ش 97/6/17

مديريت ارتباطات شهرداري و
شوراي اسالمي شهر سيرجان

آگهي مناقصه

مناقصه شماره /2694ص – 97/15
نوبت دوم
مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

موضوع مناقصه :خريد تجهيزات دستگاه آتش نشاني
بنادر آبادان
محل مهلت و نحوه دريافت اسناد :از تاريخ درج آگهي تا
پايان وقت اداري روز شنبه تاريخ  97/6/24با مراجعه به
امور حقوقي و قراردادهاي مديريت بنادر و دريانوردي آبادان
و ارائه معرفي نامه و اصل فيش واريز وجه به شماره حساب
 2176452209006نزد بانك ملي به مبلغ  100/000ريال امكان
پذير است وجه مذكور به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.
ضمنا دريافت اسناد از سايت ( )iets.mporg.irنيز بصورت
رايگان امكان پذير است.
محل و مهلت تسليم پاكت پيشنهادها  :مناقصه گران
بايد پاكت پيشنهادها را حداكثر تا ساعت  12روز شنبه
مورخه  97/7/7به دبيرخانه مركزي دستگاه مناقصه گزار
تسليم و رسيد دريافت نمايند .
محل و زمان بازگشايي پاكت پيشنهادها :پيشنهادهاي
مناقصه گران راس ساعت  9روز يكشنبه مورخه 97/7/8
در محل مديريت بنادر و دريانوردي آبادان بازگشايي
خواهد شد .
تضمين شركت در فرآينده ارجاع كار :مناقصه گران بايد
ضمانتنامه بانكي بدون قيدو شرط و قابل تمديد به دفعات به
مبلغ دويست و هفتاد و پنج ميليون ريال 275/000/000ريال
يا اصل فيش واريز وجه مبلغ مذكور به حساب سپرده
بندر آبادان به شماره  2176452208008نزد بانك ملي
ايران ارائه نمايند.
مدت اعتبار پيشنهادها  :مدت اعتبار پيشنهادها حداقل
بايد  90روز باشد.
آدرس دستگاه مناقصه گزار :آبادان خيابان امام (ره) – خيابان
بندر -مديريت بنادر و دريانوردي آبادان 061/ 53244900
 پست الكترونيك ()abadanport.pmo.irتوضيحات:
جلسه پرسش و پاسخ مناقصه راس ساعت ده صبح روز
سه شنبه مورخه  97/7/3در محل بندر آبادان برگزار
خواهد شد.
تاريخ انتشار 97/6/26

مديريت بنادر و دريانوردي آبادان

قدکچيان:

انتهاي خيابان مهر بعد از ماه صفر اکران ميشود
کامران قدکچيان کارگردان سينما از اکران «انتهاي خيابان مهر» با پخش کنندگي
شرکت هدايت فيلم بعد از ماه هاي محرم و صفر خبر داد.کامران قدکچيان در گفتوگو
با خبرنگار مهر درباره جديدترين فعاليت هاي خود گفت :در حال حاضر مشغول بازنويسي
فيلمنامه «عشق بدون پروانه» و فراهم کردن مقدمات پيش توليد اين اثر هستيم از
همين رو فکر مي کنم حدود يک ماه ديگر پيش توليد «عشق بدون پروانه» را که يک
اثر اجتماعي خانوادگي است ،آغاز کنيم .ما در عين حال مشغول مذاکره با بازيگران
براي حضور در اين اثر هستيم اما هنوز حضور هيچکدام از آنها قطعي نشده از همين رو
هنوز برنامه ريزي دقيقي براي آغاز فيلمبرداري نداريم.وي افزود :در حال حاضر کارهاي
اکران فيلم ديگر من با عنوان «انتهاي خيابان مهر» هم در حال انجام است که فکر
مي کنم بعد از ماه هاي محرم و صفر با پخش کنندگي شرکت هدايت فيلم اکران عمومي
شود.قدکچيان در پايان درباره ديگر اثرش با نام «جنون» اظهار کرد :ما به تازگي پروانه
نمايش اين اثر که در ابتدا «روح» نام داشت و سپس آن را به «جنون» تغيير داديم به
پخش کنندگي موسسه رسانه هاي تصويري را دريافت کرده ايم و اميدواريم بتوانيم آن
را در زمان مناسبي به نمايش بگذاريم.

معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه آزاد خبر داد:

افزايش تعداد شهرهاي محل برگزاري
کالسهاي آموزش زبان انگليسي دانشگاه آزاد

مدرس تئاتر گفت :تئاتر استانها نيازمند تقويت بخش آموزش است.سيد حسين فداييحسين
در گفتوگو با خبرنگار حوزه تئاتر گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري آنا ،در خصوص کارگاههاي
آموزشي که اين روزها در استانهايي چون قم و اصفهان برگزار کرده ،گفت :خروجي اين
کارگاهها صرفاً براي مربيگري است و افرادي هم که فعاليتشان را بعد از اين دوره تئوري و
عملي از استان قم آغاز ميکنند ،طي دو سال دورههاي کارگرداني و بازيگري را گذراندهاند
و با حوزه هنري استان قم همکاري کردهاند.وي در خصوص هدف اين دورههاي آموزشي
بيان کرد :هنرجويان اين کارگاهها را به مساجد فرستادهايم تا گروههاي بچههاي مسجد
محصالن
را فعال کنند و در ادامه با بازگشايي مدارس به مدرسهها روند و زمينه آشنايي ّ
با تئاتر را فراهم آورند.وي با اشاره به خألهاي موجود در استانهاي کشور گفت :چند
سالي است که به تربيت مربي تئاتر فکر ميکنم تا هم بچههاي بيشتري را به کار بگيريم
و کارآفريني کنيم و هم به توسعه تئاتر کودک کمک شود .خأل براي آموزش عالقهمندان
در استانها بسيار احساس ميشود و نياز بچهها به فعاليتهاي نمايشي زياد است ولي
کسي نيست که با آنها کار کند ،بر همين اساس هم نياز است تا بخش آموزش تقويت
شد.فداييحسين تأکيد کرد :هرچه مربي تئاتر تربيت کنيم ،اين افراد به فرهنگسراها،
مدارس ،مهدکودکها ميروند و آدمهاي بااستعداد بيشتري را به تئاتر ديدن و نمايش
کار کردن ترغيب ميکنند و اين بسيار کمککننده است.

جوادي رئيس سي و دومين نمايشگاه
بينالمللي کتاب تهران شد
محسن جوادي رئيس سي و دومين نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران شدبه گزارش
خبرگزاري مهر وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در حکمي محسن جوادي ،معاون امور
فرهنگي اين وزارتخانه را به عنوان رئيس سي و دومين نمايشگاه بينالمللي کتاب
تهران منصوب کرد.

آگهي تملك اراضي نقشه تحصيلي  10378باالرود

نوبت اول

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب قصد دارد در
اجراي تكاليف قانوني خود مطابق كروكي پيوست
جهت احداث محل استراحتگاه كاركنان موقعيت
غرب  029جنوب باالرود – در محدوده شهرستان
انديمشك به مساحت  70794مترمربع را جهت
احداث تاسيسات نفتي تملك نمايد .لذا در اجراي
تبصره دو ماده  4قانون نحوه خريدو تملك اراضي
و امالك مصوب  58/11/17به موجب اين آگهي از
مالكين محل مذكور دعوت به عمل مي آورد ظرف
يكماه از تاريخ انتشار آگهي با در دست داشتن اسناد
مالكيت به اداره امور اراضي – امور حقوقي شركت
ملي نفت مناطق نفتخيز جنوب واقع در اهواز كوي
فداييان اسالم خيابان پارك  4مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/6/24
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/7/24
خ ش 97/6/24
شماره مجوز 1397/2844

غالمرضا شيرالي – روابط عمومي
شركت ملي مناطق نفتخيز
جنوب و سرپرست امور حقوقي

آگهي مزايده عمومي
نوبت سوم

يک مؤسسه دولتي در نظر دارد تعدادي از امالک و مستغالت تحت اختيار خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده
با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( )setadiran.irو با شماره مزايده  ۲۰۰۹۷۴۷۲۸۰۰۰۰۰۲به صورت الکترونيکي به شرح ذيل فروش
برساند.
 .۱يکباب ملک به مساحت ۳۵۵مترمربع؛
به نشاني :تهران ،خيابان کارگر شمالي ،بر جنوبي خيابان سرتيپ فکوري ،پالک ۱۶۰
 .۲يکدستگاه آپارتمان مسکوني به مساحت  109/86متر مربع
به نشاني :تهران ،شهرک آپادانا ،فاز  ،۲بلوک ،۲۳ورودي  ،۴آپارتمانهاي شرق طبقه همکف
 .٣پنج دستگاه آپارتمان مسکوني به مساحت هاي يک دستگاه  161/90مترمربع) (،دو دستگاه  137/95مترمربع)( ،دو دستگاه  87/90مترمربع)؛
به نشاني :تهران ،خيابان ستارخان ،مجتمع آپارتمانهاي مسکوني معروف به برج ستارخان ،برج شماره  ،۳۰۱طبقات ۲و۳
از متقاضيان جهت شرکت در مزايده و همچنين بازديد دعوت به عمل مي آيد.
زمان دريافت اسناد شرکت در مزايده  :از مورخ  97/06/20لغايت مورخ  97/07/10با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
زمان بازديد  :روزهاي يکشنبه مورخ  ،97/06/25دوشنبه مورخ  97/06/26و سه شنبه مورخ  97/06/27از ساعت  ۱۰الي  ۱۳به نشاني هاي فوق الذكر
زمان ارائه پيشنهاد :از مورخ  97/06/31لغايت 97/07/10
زمان و مکان بازگشايي پاکات :به شرح مندرج در اسناد مزايده
مبلغ و نوع تضمين شرکت در مزايده :ضمانت نامه بانکي  ،سپرده نقدي و يا پرداخت الکترونيکي به شرح مندرج در اوراق شرايط مزايده
برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مي باشد
متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الکترونيکي ( توکن) با شماره ذيل تماس حاصل نمايند:
مرکز پشتيباني و راهبري سامانه۰۲۱-۴۱۹۳۴ :
دفتر ثبت نام استان تهران ۸۸۹۶۹۷۳۷ :و ۸۵۱۹۳۷۶۸
ضمنا متن شرايط مزايده بر روي سايت پايگاه ملي مناقصات به نشاني  www.iets.imporg.irقابل دريافت مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول97/6/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/6/21 :
تاريخ انتشار نوبت سوم97/6/24 :
م الف1892
دت97/6/24 :

اداره کل پشتيباني و خدمات عمومي

