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هر کس احسان هاي خود را برشمارد ،بخشندگي خود را تباه کرده است.

امام حسن مجتبي (ع):

معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد خبرداد:

استفاده از قابليت هاي دانشگاه آزاد
براي کاهش مصرف مواد مخدر

معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد گفت :با بهره مندي از قابليت هاي
ويژه اين دانشگاه مي توانيم تاثير بسزايي در افزايش آگاهي جوانان و همچنين
کاهش مصرف مواد مخدر در سطح کشور داشته باشيم.به گزارش دانشگاه
آزاد اسالمي ،حجت االسالم ابراهيم کالنتري در مراسم امضاي تفاهم نامه
همکاري ميان دانشگاه آزاد اسالمي و ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکيد
ت هاي فرهنگي در پيشگيري از شيوع آسيب هاي
بر اثرگذاري فعالي 
اجتماعي در جامعه ،گفت :دانشجويان کشور جوانان پاک و نخبه اي هستند
که کار براي اين نسل جوان ،با ارزش و عبادت است.وي با بيان اينکه همواره
پيشگيري بهتر ،ارزانتر و سهل تر از درمان است ،اظهار داشت :اعتياد به
مواد مخدر همانند فرو رفتن در باتالق است که هر لحظه وضعيت از قبل
بدتر و بحراني تر مي شود.معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي
افزود :اعتياد عواقب سوء بسياري همانند خودکشي ،طالق ،توهم ،دزدي و
 ...دارد که به مراتب از خود اعتياد خطرناک تر است چرا كه معتادان در
معرض انواع و اقسام آسيب هاي اجتماعي قرار دارند.
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منتخبين سومين دوره از جشنواره بينالمللي بازيهاي موبايلي در منطقه
خاورميانه و شمال آفريقا ( )IMGA MENAدر حالي مشخص شدند
که از  11عنوان جايزه جشنواره  7جايزه به بازيهاي ايراني تعلق گرفته
است.به گزارش روابط عمومي بنياد ملي بازيهاي رايانهاي ،براساس
اعالم سايت رسمي اين جشنواره  7جايزه از جمله مهمترين جوايز
جشنواره نصيب بازيهاي ايراني شد.جايزه بهترين بازي از نگاه مردم که
از کليديترين جوايز جشنواره به حساب ميآيد به بازي ايراني بالهاي
تاريکي  )2 The Dark Wings( 2رسيد .همچنين جايزه ويژه هيات
داوران به بازي ايراني مگنيس ( )Magnisتعلق گرفت .بازي  Oاز
ديگر بازيهاي ايراني است که توانست دو جايزه دستاورد در نوآوري و
بهترين بازي سريع جشنواره را به دست بياورد .بازي فيليپينگ فليپ
( )Flipping Filipدو جايزه دستاورد در قصهگويي و بهترين طراحي
و هنر صداگذاري را کسب کرد.

اکران يک مستند جنجالي درباره
قتل خاشقجي در جشنواره مقاومت

مستند «فقط خاشقجي نيست» به ابهامات موجود در پرونده قتل خاشقچي
اشاره دارد و از نمونههاي مشابه ديگر پردهبرداري ميکند.به گزارش خبرنگار
فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا ،تيم رصد بينالملل جشنواره مقاومت
مستندي را شناسايي کردند که در آن عالوه بر جنايت دولت عربستان در
قتل و مثله کردن جمال خاشقجي و ابهامهاي موجود در پرونده قتل وي
به نمونههاي مشابه ديگري که به اين شيوه کشته شدند نيز اشاره دارد.
قرار است اين مستند با عنوان «فقط خاشقجي نيست» در بخش مسابقه
بين الملل جشنواره مقاومت حضور يابد.اين اثر جنجالي رازهايي از پشت
پرده اين جنايت فجيع را افشا ميکند .ضمن اينکه تصريح ميکند که
خاشقجي يک نمونه از دهها و صدها جنايتي است که حکام سعودي در
جهان مرتکب ميشوند.پيشبيني ميشود فيلم «فقط خاشقجي نيست»
يکبار ديگر خشم حکام سعودي را مانند نمايش فيلم سينمايي «پادشاه
شنها» ساخته نجدت انزور در دو دوره پيش اين جشنواره برانگيزد.گفته
ميشود برخي از مستندات و تصاويري که در اين اثر ارائه ميشود تاکنون
در هيچ رسانه اي منتشر نشده است.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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چاپ:گلريز تلفن66795442:
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سيد ضياء هاشمي مطرح کرد؛

شيطنت سينماداران در اعتراض به کميته انضباطي اکران

در جشنواره بين المللي موبايل خاورميانه صورت گرفت

شگفتيآفريني بازيسازان ايراني
با کسب  7جايزه

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :محسن پيرهادي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي -پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:

WWW.RESALAT-NEWS.COM

سيد ضياء هاشمي دبير کميته انضباطي کارگروه اکران
بيان کرد مخالفت با اين کميته ناشي از مخالفت
برخي افراد با ضابطهمند شدن سينماها است.سيد
ضياء هاشمي دبير کميته انضباطي کارگروه اکران
در گفتوگو با خبرنگار مهر در واکنش به انتقادات
اخير دو انجمن صنفي سينماداران و تهيهکنندگان
مستقل سينماي ايران به عملکرد اين کميته ،گفت:

سريال بانوي مجتهده امين
در حال ساخت است

در تعريف اصلي دستورالعمل اجرايي کميته انضباطي
اکران ،صيانت از امنيت مادي و معنوي سرمايهگذاري
در عرصه صنعت و سينماي کشور مبتنيبر مصوبات
کارگروه اکران و نظامنامه اکران سينماي ايران ذکر
شده و اين کميته با هدف نظم و ضابطه مندي نمايشي
و رسيدگي به شکايات واصله شکل گرفت.وي بيان کرد:
کميته انضباطي تنها فرصت را براي فيلمهاي فرهنگي
که ميتواند مخاطب داشته باشد اما با اعمال سليقه
برخي سينماداران امکان نمايش مناسب را نداشته ،فراهم
آورده است.وي توضيح داد :پيش از اين شکايات به
شوراي صنفي نمايش ارائه ميشد که باعث دلخوري و
نارضايتي صاحبان آثار بود اما با وجود کميته انضباطي
نداران اعتراضات به حداقل رسيده و
و رصد عملکرد سال 
فرصت مناسب براي اکران فيلمهاي فرهنگي که پيش
از اين ديده نميشد فراهم آمده است.

محسن اسماعيلي در شرح نهج البالغه:

مشکل تاريخي مسلمانان عوض کردن جاي دوست و دشمن است
محسناسماعيليدرجلسهشرحنهجالبالغهبابياناينکهاز
نظر امام علي(ع) يک بهانه براي تداوم دوستي با خودي ها
کافي است ،گفت :مشکل تاريخي مسلمانان عوض
کردن جاي دوست و دشمن است.به گزارش خبرنگار
مهر ،محسن اسماعيلي استاد دانشگاه ،عضو حقوقدانان
شوراي نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبري است
که چهارشنبه هاي هر هفته در موسسه سرچشمه
تهران ،محل سابق حزب جمهوري اسالمي ،به تفسير
نهج البالغه مي پردازد گفت :ممکن است تأکيد بر
اجتماع و ائتالف اين پرسش را پديد آورد که مگر برائت
تبري از احکام مسلّم و فروعات مهم دين ما نيست
و ّ
و آن همه ترغيب براي اعالم بيزاري و برائت صورت
نگرفته و آن همه پاداش براي آن تعيين نشده است.
اگر قرار بر اتحاد و الفت باشد ،پس بيزاري و دشمني
براي چه وقت است؟آري! کافراني که دست به سالح مي

به مناسبت چهارمين كنگره بزرگداشت مقام علمي و معنوي بانو مجتهده
امين،نشست همكاري ميان امور بانوان و خانواده مركز سرمايه انساني صدا
و سيما و ستاد اجرايي چهارمين كنگره بين المللي بزرگداشت بانو مجتهده
امين برگزار شد.در آستانه برگزاري چهارمين كنگره بزرگداشت مقام علمي
و معنوي بانوي مجتهده "امين" نشستي با حضور علي كلباسي رئيس مركز
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به همت آستان قدس رضوي در دهه پاياني ماه صفر؛

 ۵۰ايستگاه خدمترساني در محورهاي
منتهي به شهر مشهد برپا ميشود

برند ،شايسته دوستي نيستند .همچنين خداي متعال
در بيان اوصاف پيروان حقيقي پيامبر اسالم نيز فرموده
استُّ « :م َح َّم ٌد َّر ُس ُ
ِين َم َع ُه أَ ِشدَّا ُء َعلَي ال ْ ُک َّفا ِر
ول اللَّـ ِه َوالَّذ َ
ُر َح َما ُء ب َ ْي َن ُه ْم».در روايتي از امام صادق(ع) وارد شده است
که فرمود« :استوارترين دستاويز ايمان  ،دوستي در راه
خدا و دشمني در راه خدا  ،و دوستي کردن با دوستان
خدا و بيزاري جستن از دشمنان خداست».

سرمايه انساني ،عصمت سپهري مدير امور بانوان و خانواده ،آيت اهلل سيد محمد
قائم مقامي و جمعي از برنامه سازان راديو و تلويزيون برگزار شد .به گزارش
روابط عمومي رسانه ملي در اين نشست علي كلباسي با اشاره به سيره علمي
و معنوي اين بانوي مجتهده گفت :ايشان از عالمان و عارفان زن شيعه اهل
ايران بود كه مي توان تعبير آيت اهلل را براي او شايسته دانست.

نمايه

ميزان /حامد عطائي

معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوي از برپايي  ۵۰ايستگاه
خدمترساني درون شهري و برون شهري در محورهاي منتهي به شهر مشهد
در دهه پاياني ماه صفر خبر داد.سيد خليلي منبتي معاون اماكن متبركه و امور
زائران آستان قدس رضوي در گفتوگو با خبرنگار آستان نيوز گفت :بيش از
 ۵۰ايستگاه خدمترساني درون شهري و برون شهري در محورهاي منتهي به
شهر مشهد به همت خدام بارگاه آستان قدس رضوي به صورت خودجوش دائر
شده که خدمات شبانه روزي به زائران ارائه ميدهند.وي با بيان اينکه در نقاط
صفر مرزي ايستگاههاي خدمت رساني به زائران پياده برپا شده است ،افزود :اين
ايستگاهها خدمات اسکان و پذيرايي را به صورت  ۲۴ساعته و توزيع صبحانه،
ناهار و شام را در ايستگاههاي برون شهري به زائران پياده ارائه ميدهند.منبتي
تصريح کرد :سعي داريم تا زائران پياده حداقل يک وعده غذايي را از غذاي متبرک
ميهمانسراي حضرت رضا(ع) بهرهمند شوند.وي اضافه کرد :همچنين در اين
ايستگاهها درمانگاههاي کوچکي براي درمان سرپايي زوار برپا شده که پزشکان
نيز جزء خدمه آستان قدس رضوي هستند.

مومنيشريف :شجاعي هنرمندي
با مقبوليت بينالمللي است

کوههايي که
کاخ ميشوند

محسن مومنيشريف ،رئيس حوزه هنري انقالب اسالمي ،در آيين گشايش
نمايشگاه آثار کاريکاتور سيدمسعود شجاعي طباطبايي با مضامين استکبارستيزي
و مهاجرت گفت :شجاعي هنرمندي بينالمللي است که در رشته خود در جهان
صاحب احترام و تکريم است.به گزارش خبرنگار پايگاه خبري حوزه هنري،
نمايشگاه آثار کاريکاتور سيدمسعود شجاعي طباطبايي با عنوان «دونالد سلمان»
و با مضامين استکبارستيزي و مهاجرت ،افتتاح شد.محسن مومنيشريف ،در
گفتوگو با خبرنگار پايگاه خبري حوزه هنري درخصوص آثار و ويژگيهاي
شخصيتي منحصر به فرد شجاعي طباطبايي مدير مرکز هنرهاي تجسمي حوزه
هنري گفت :واکنش سريع و همراهي و همگامي با مردم انقالبي از ويژگيهاي
هنرمندان انقالب اسالمي ايران است.

ساخت و سازهاي جنجالي و ويالهاي مجلل
در منطقه کوهستاني اوشان و فشم در
روزهاي اخير به سوژه رسانهها تبديل شده
است .چهار تصوير از كوههايي كه تبديل
به كاخ شده اند را مي بينيد  .كاخ هايي
كهعمدتابرخالفقوانينومقرراتموضوعه
ساخته شده اند.

فراخوان تجديد مناقصه عمومي دومرحلهاي

آگهي مناقصه عمومي (خواروبار)

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوبغرب نزاجا (مديريت خريد و پيمان) در نظر
دارد اقالم مندرج در جدول ذيل را در مورخه  97/8/30از طريق مناقصه عمومي در
شهرستان دزفول خريداري نمايد.
رديف

نوع كاال/جنس

مقدار ()kg

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

مدت

1

لپه

40000

130/000/000

يك سال

تاريخ تنظيم پيشنهادات :تا ساعت  14بعدازظهر روز سهشنبه 97/8/29
تاريخ و مكان برگزاري مناقصه :روز چهارشنبه  97/8/30ساعت  9صبح ،ف آماد و پش
مجغ نزاجا (مديريت خريد و پيمان)
جهت كسب اطالعات بيشتر با اين شمارهها تماس حاصل فرماييد.
تلفكس -06142421853تلفن 06142420734

تاريخ انتشار97/8/15 :
خ ش97/8/15 :

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوبغرب نزاجا (دزفول)

شركت آب و فاضالب روستايي
استان كرمان

شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمان در نظر دارد تجديد( )2مناقصههاي عمومي دومرحلهاي ،توسعه و بازسازي شبكه آب آشاميدني روستاهاي
شهرستانهاي ،جنوبي و شرقي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد( .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه
پيشنهاد مناقصهگران وبازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند).
 رشته :آب پايه1 ،2 ،3 ،4 ،5 : تضمين شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار) :ضمانتنامه بانكيتاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  97/8/15ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  13روز پنجشنبه تاريخ 97/8/24
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  14روز شنبه تاريخ 97/9/10
 مبلغ تضمين شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار)  -مبلغ برآورد برحسب ريال براساس فهرست بهاء  97و طبق جدول زير ميباشد.شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد

مبلغ تضمين

زمان برگزاري

ساعت

200971235000036

توسعه و بازسازي شبكه آب آشاميدني روستاهاي شهرستانهاي جنوبي (تجديد )2

41/294/438/476

2/070/000/000

97/9/13

8:30

200971235000037

توسعه و بازسازي شبكه آب َآشاميدني روستاهاي شهرستانهاي شرقي (تجديد )2

18/203/796/443

کانون انجمن هاي سراسري نمايندگان بيمه البرز در نظر دارد چاپ اقالم تبليغاتي سال98را از طريق مناقصه عمومي
به پيمانکاران (حقيقي و حقوقي) واجد شرايط واگذار نمايد .متقاضيان مي توانند از تاريخ نشر آگهي براي دريافت
اسناد مناقصه و آگاهي از شرايط آن در وقت اداري و پس از واريز مبلغ  ٩٠٠٠٠٠ريال بابت خريد اسناد مناقصه به
حساب سپرده به شماره  170836154نزد بانک تجارت کد  ۲۰۹و با در دست داشتن اصل فيش بانکي و معرفي نامه
به نشاني:
تهران ـ خيابان كريم خان زند -خيابان حافظ روبروي پاركينگ طبقاتي -پالك - ٥٩٣واحد  ٦مراجعه نمايند.
تلفن ٨٨٨٠٥٩٠٦ :
همراه٠٩١٢٣٧١٧٨٤٣ :
مهلت خريد و تحويل اسناد مناقصه توسط شرکت کنندگان مناقصه از تاريخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري روز
سه شنبه مورخ  1397/٨/٢٢خواهد بود .بازگشايي پاکات  ٣٠آبان بوده و نتيجه کتبا در تاريخ سوم آذرماه به برنده
اعالم مي شود.
اعتبار و برآورد اوليه قرارداد 10.000.000.000ريال است .کليه کسورات قانوني بعهده برنده مناقصه باشدوهيچگونه
مسئوليتي از اين جهت متوجه کانون سراسري نمي باشد .به اين قرارداد هيچگونه تعديل و مابه التفاوت قيمت تعلق
نخواهد گرفت .ساير اطالعات و توضيحات الزم و کافي در فرم و اسناد شرکت در مناقصه مندرج مي باشد.
کانون در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد

هيات مديره کانون سراسري نمايندگان بيمه البرز

911/000/000

97/9/13

9

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف :كرمان  -خيابان هزار و يكشب  -نبش كوچه
 - 21شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمان  -اداره قراردادها ،تلفن32473983-6 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس دفتر ثبتنام021-41934 :
توضيحات:
ورود پيشنهاددهندگان با معرفينامه به كميسيون مجاز ميباشد.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.
تبعيت از دستورالعمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است.
كليه پاكات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاكت الف عالوه بر سامانه به صورت فيزيكي (الك و مهرشده) نيز بايد ارائه شود.
تاريخ انتشار نوبت اول97/8/15 :
خ ش97/8/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/19 :

شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمان

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي چاپ سررسيد
(( پيشنهاد قيمت و ارزيابي))

نوبت اول

نوبت اول

دهياري سعيدآباد در نظر دارد به استناد بودجه سال  1397و مجوز شماره  21مورخه 97/08/07
شوراي اسالمي روستاي سعيدآباد نسبت به برگزاري و انجام تشريفات قانوني مناقصه عمومي پروژه
عمراني خود به شرح جدول زير اقدام نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه
يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به دفتر دهياري مراجعه و يا با شماره تلفن 02644683645
و  02644683006تماس حاصل فرماييد .ضمنا هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط
خواهد شد .دهياري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامالت ذيل در اسناد مناقصه درج خواهد شد.
رديف

عنوان پروژه

اعتبار (ريال)

 %5سپرده شركت در
مناقصه (ريال)

رتبه مورد نياز

رشته

1

توسعه ساختمان دهياري روستاي سعيدآباد

2/500/000/000

125/000/000

5

ابنيه

تاريخ انتشار نوبت اول97/8/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/22 :
خ ش97/8/15 :

محمدفرهنگ فالح  -دهيار سعيدآباد

