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اوقات شرعي

اعالم برنامههاي سازمان فرهنگي هنري
به مناسبت روز جهاني موزه

پنج شنبه 97/2/27

سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران همزمان با روز جهاني موزه و
هفته ميراث فرهنگي ،برنامههاي ويژهاي از جمله برپايي پنج نمايشگاه
را اجرا ميکند.به گزارش رسانه خبري سازمان فرهنگي هنري شهرداري
تهران ،محمد دکامئي ،مدير هنرهاي تجسمي و امور موزهها با اعالم
خدماترساني رايگان موزههاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
در روز جمعه  ۲۸ارديبهشت بهمناسبت روز جهاني موزه گفت :موزهها در
دنيا جزء اصليترين مقاصد گردشگري هستند که بازديد از آنها بهخصوص
در کشورهايي که از پشتوانه فرهنگي غني برخوردارند ،با استقبال فراواني
همراه است .اين مراکز با توجه به نوع آثار در اختيار ،موضوع فعاليت،
سازمان مطبوع و  ...به انواع مختلفي تقسيم ميشوند.
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نجابتي :

وحشت از داعش هنرمندان را به يک
خيزش جهاني سوق داده است
مسعود نجابتي در بازديد از نمايشگاه «پايان يک داعش» گفت :داعش
يک پديده فرامنطقهاي است و محدود به ايران و سوريه و عراق نيست.
از همين رو بسياري از جوامع از آن وحشت دارند و هنرمندان نيز با اين
دغدغه به خلق آثار اينچنيني دست ميزنند و اين مسئله امروز به يک
خيزش جهاني بدل شده است.مسعود نجابتي ،گرافيست و کارشناس
حوزه تجسمي ،در گفتگو با پايگاه خبري حوزه هنري ،گفت :داعش يک
پديده بزرگ بود که با مسئله اسالمهراسي دست به جنايت زد .محدوده
عملياتي آنها تنها در خاورميانه نبود و آنها بارها کشورهاي اروپايي
را تهديد کرده و تهديداتشان را عملي کردند .از همين رو مردم جهان
بهخوبي با چنين گروه تروريستي آشنايي دارند.وي ادامه داد :وحشت
سراسري از داعش به دليل گسترش کارهاي آنها بود.

قاسم افشار گوينده صدا و سيما درگذشت
قاسم افشار ،گوينده پيشکسوت صدا و سيما دار فاني را وداع گفت .قاسم افشار
که از سال هاي اول انقالب ،گويندگي در بخش هاي خبري راديو و تلويزيون
را بر عهده داشت و در بحبوحه سال هاي دفاع مقدس با صدايي حماسي
بارها اخبار مربوط به پيروزي هاي رزمندگان اسالم را به اطالع هموطنان
رسانده بود ،بامداد ديروز بر اثر ايست قلبي دار فاني را وداع گفت.
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چاپ:گلريز تلفن66795442:

رئيس دانشگاه آزاد:

نظام آموزش عالي کشور نياز به بازمهندسي جدي دارد

رئيس دانشگاه آزاد اسالمي گفت :نظام آموزش
عالي کشور نياز به يک بازمهندسي جدي در
رشتهها دارد.به گزارش دانشگاه آزاد اسالمي،
فرهاد رهبر در اولين جلسه شوراي دانشگاه
آزاد اسالمي گفت :نظام آموزش عالي ما نياز
به يک بازمهندسي جدي در رشتهها دارد.وي
افزود :برنامهريزي ما در دانشگاه آزاد اسالمي بايد
مديرعامل خانه سينما مطرح کرد:

سينما باعث طالق
و اختالسهاي
ميلياردي نيست

به گونهاي باشد که قطببندي علمي در استانها
براساس نيازهاي نسبي منطقهاي ،نياز جامعه و
توانمنديهاي واحدها باشد.رئيس دانشگاه آزاد
اسالمي با بيان اينکه نظام آموزشي ما نياز به
پوستاندازي دارد ،خاطرنشان کرد :اين موضوع
نه تنها بايد مورد توجه دانشگاه قرار گيرد ،بلکه
وزارت علوم و متوليان آموزش عالي کشور بايد يک
تغيير رويه را در دستور کار قرار دهند تا آمايش
علمي که تاکنون اجرايي نشده ،محقق شود.رهبر با
انتقاد از عدم اجراي آمايش علمي در نظام آموزش
عالي کشور گفت :متاسفانه دانشگاههاي ما به صورت
سنتي همان رويهاي که از  ۸دهه گذشته وجود
داشته را ادامه ميدهند که اين روند مطلوب نظام
جمهوري اسالمي ايران نيست و نمي تواند دردي
از دردهاي مردم را دوا کند.

حاتمي کيا :

ابراهيم حاتمي کيا در شهر قم به تماشاي فيلم «به
وقت شام» در کنار مردم نشست و در سخناني از
بي توجهي مسئوالن به خرمشهر انتقاد کرد.به گزارش
روابط عمومي سازمان اوج ،ابراهيم حاتمي کيا در اکران
مردمي فيلم سينمايي «به وقت شام» در سينما تربيت
قم گفت :فيلم ديدن در کنار مردم را شايد براي اولين
بار با فيلم «به وقت شام» تجربه کردم .خوشحالم که
اين اکران هاي مردمي از مشهد آغاز شد و در شهر
قم به ايستگاه پاياني خود رسيد.وي ادامه داد :در اين
دو ماه من از مردم عزيز انرژي زيادي گرفتم و حتي
در برخي مواقع دست و پايم مي لرزيد و اين وظيفه
من را به عنوان يک فيلمساز سنگين تر مي کند.
درواقع من نگران آن بودم که چگونه بتوانم پاسخگوي
محبت مردم باشم.کارگردان فيلم سينمايي «به وقت
شام» گفت :خرمشهر شهري که  ۳۰سال قبل در آن

هفتمين شب فيلمنامه نويسان سينما با معرفي برترين هاي شاخه هاي مختلف درحالي
برگزار شد که مديرعامل خانه سينما در سخناني به رفتارهاي غيرمنصفانه با سينما
انتقاد کرد.به گزارش خبرنگار مهر ،منوچهر شاهسواري ،مديرعامل خانه سينما گفت:
ما در خانه سينما آماده هستيم تا هر کاري را که به ارتقاي جايگاه فيلمنامه نويسي
منجر شود ،انجام دهيم .ما نيازمند يک دگرگوني جدي در مواجهه خالقانه با متن و

رديف

اقتباس در فيلمنامه نويسي هستيم.اين سينماگر با اشاره به اينکه سينماي ايران دائما
مورد اتهام است ،گفت :چه کسي بايد از حيثيت سينما دفاع کند؟ متاسفانه عده اي
فکر مي کنند سينماي ايران باعث طالق ،اعتياد يا اختالس هاي ميلياردي در جامعه
است ولي ما برابر اين نظرها سکوت مي کنيم .حتي سال گذشته يک مرکز تحقيقاتي
تشکيل داده و سينما را زير سوال بردند ولي هيچ کس صدايش درنيامد.

نام رابعه
خورشيدي به ِ

رابعه رخشاني متولد  ۱۳۵۷در شهر زابل است.
طبق سنت و آيين مرسوم بلوچ ها که اغلب ازدواج
فاميلي دارند ،رابعه نيز در سن  ۱۸سالگي با يکي از
اقوامشان ازدواج ميکند .او اکنون ۵فرزند دارد
که يکي از اين فرزندان ،به علت مشکالت ژنتيکي،
دچار معلوليت ميباشد .آنها بعد از ازدواج ،با
روياي داشتن کار و وضعيت بهتر به استان گلستان
کوچ ميکنند ،اما دريغ از شغلي که حتي بتواند
آنها را در وضعيت معمولي قرار بدهد .همسر رابعه
يک کارگر ساده است که فقط طي چند ماه اول
سال کار برايش وجود دارد .رابعه نيز با وضعيت
دشوار ومسئوليت سنگيني که زندگياش دارد و
همچنين مشکالت و پرستاري فرزندِ معلولش رحيمه،
مجبور است براي کارگري به زمينهاي کشاورزي
تمام طول روز زير آفتاب
اطراف روستا برود و در ِ
مقابل آن ،هزينه ناچيزي دريافت
عرق بريزد و در
ِ
کند .او سرسختانه براي بهبود زندگياش ميجنگد
و ازانجام هيچ کاري اِبايي ندارد .او قهرماني هست
که الگوي بسياري از زنان ميباشد.
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شرح مختصر موضوع مناقصه :انجام خدمات مشتركين استان گيالن

3

مهلت خريد اسناد :تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ 97/3/1

4

محل خريد حضوري اسناد :رشت ،جنب پارك قدس  -شركت آب و فاضالب استان گيالن ،دفتر قراردادها تلفن01333368482 :

5

قيمت اسناد و نحوه واريز وجه:
مبلغ  500000ريال به حساب  2902-43-122222222-1بانك انصار شعبه شهداي گمنام رشت به نشاني رشت  ،فلكه يخسازي به نام شركت آب و فاضالب
استان گيالن

6

ميزان سپرده شركت در مناقصه  2/126/100/000ريال ( -انواع تضمين :چك بانكي تضميني ،واريز وجه ،ضمانتنامه بانكي)

7

مهلت و محل تحويل پيشنهاد :تا ساعت  14روز شنبه مورخ  97/3/12دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان گيالن

8

زمان و مكان گشايش پيشنهادها :ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخ  ،97/3/13سالن جلسات شركت

9

رشته پيمانكار :پيمانكاران داراي تاييديه صالحيت از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي
شركتهاي مجاز به شركت در مناقصه:
 -1داشتن تجربه و سابقه حداقل دو كار اجرايي موفق در زمينه قرائت كنتور و توزيع و چاپ صورتحساب مشتركين به مدت دو سال يا باالتر با حداقل %50
حجم ريالي اين مناقصه طي  5سال اخير
 -2دارا بودن حداقل يك سال تجربه موفق در زمينه قرائت و چاپ صورتحساب آنالين در محل مشتركين ،با ارائه گواهي معتبر از كارفرماي مربوطه
 -3ارائه اسناد بانكي درخصوص گردش مالي به مبلغ  35ميليارد ريال در يك سال گذشته و حداقل  18ميليارد ريال نقدينگي در شش ماهه اخير

10

محل تامين اعتبار :جاري

11

ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني ( )HSEدر هنگام عقد قرارداد الزامي است.

12

دستگاه نظارت :معاونت خدمات مشتركين و درآمد

13

سايت ملي مناقصات كشورhttp://iets.mporg.ir :
سايت شركت آب و فاضالب شهري استان گيالنwww.abfa-guilan.ir :

14

مهلت اعتبار پيشنهاد 3 :ماه (براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد ميباشد)

15

هزينه دو نوبت آگهي مندرج در روزنامه كثيراالنتشار كشور به عهده برنده مناقصه ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول97/2/26 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/27 :
خ ش97/2/26 :

جنگ بود هنوز هم آثار جنگ در آن مشهود است
و متاسفانه مديريت کشور نشان داد که چگونه مي
شود کار نکرد! و شهر را مثل يک موزه نگه داشت.
البته باز هم شاهد بودم که مردم اين شهر که هزار
مشکل و صدها بهانه براي قهر کردن با نظام دارند
پاي نظام مي ايستند و از همان شهر عازم مي شوند
و در قامت مدافع حرم به شهادت مي رسند.

مهر  /فاطمه عابدي

نام دستگاه مناقصهگزار :شركت آب و فاضالب استان گيالن

روابط عمومي شركت آب و فاضالب شهري استان گيالن

به مناسبت روز روابط عمومي

روابط عمومي و هنر هشتم

سيد احمد حسيني خبير مدير روابط
عمومي برونمرزي رسانه ملي
امروزه ازروابط عمومي به عنوان "هنرهشتم"
يادميشود.درساختارسازماني،دانشي
است که به وسيله آن سازمانهاآگاهانه
مىکوشندبه مسئوليت اجتماعىخويش عمل
کنندتابتوانند،تفاهم وپشتيباني الزم جهت
توسعه نقش وتاثيرسازمان مربوطه رابدست
آورند.فعاليتي كه روابط عمومي انجام ميدهددريك كلمه "ارتباط"
ازديدگاه نظري "علم" ازجنبه عملي واجرايي"فن" وازجنبه خالقانه
وزيبايي شناختي "هنر" است.معاونت برونمرزي رسانه ملي به لحاظ
حوزه مسئوليت وجامعه هدف باديگربخشهاي صداوسيماتفاوت
داردوحتي دربرخي اززمينه قابل مقايسه نيست وانتقال پيام
جمهوري اسالمي وهدايت افکارعمومي درخارج ازمرزها،وظيفه اي
است که درهيچ نهادوسازماني جزءمعاونت برونمرزي صداوسيما
تعريف نشده است.اين حوزه بايدبراي مخاطباني پيام توليدکندکه
معموالياشناخت درستي ازايران ندارند ياتحت تاثيرپروپاگانداي
ضدايراني-اسالمي قرارگرفته اندلذارسانه هاي زيرمجموعه معاونت
برونمرزي بايدتالش مضاعفي رابراي انعکاس واقعيتها انجام دهند
واين مهم بدون همکاري نهادهاي مختلف حاکميتي وحکومتي
ميسرنميشود.دراين ميان نقش روابط عمومي اين معاونت براي
ايجادبسترهمکاري ومعرفي رسانه هاي اين معاونت به نهادهاي
موثرومرتبط بسيارحائز اهميت ميگردد.
لذاروابط عمومي برونمرزي،سه هدف عمده،آشنايي بخشي به محيط
ازعملکرددروني،دريافت بازخوردمحيط ازاين آشنايي بخشي وتوسعه
ارتباط اين دوبخش رادنبال ميکند .روابط عمومي باشناخت دقيق
اولويتهاي سازمان ومعاونت مربوطه بايدفضاهاي جديدفعاليت
وهمکاري هاراشناسايي کندواكنون باتوجه به واقعيت روزسپهر رسانه
وتحوالت برونمرزي،ايجادارتباطات برون معاونتي قوي وگسترده
باسايرنهادهاورسانههاي ازالزامي است.همچنين به لحاظ وسعت
وتنوع جامعه هدف رسانه هاي معاونت برونمرزي،ازروابط عمومي
اين معاونت انتظارميرودجهت برقراري وتنظيم ارتباطات ومناسبات
کارآمددرون وبرون سازماني،يک نظام ارتباطي پويايي راتامين ومديريت
کندوشيوههاي مناسب براي رشدكمي وكيف "ارتباطات" درون
وبرون سازماني ازجمله نحوه برقراري ارتباط وآشنايي بامخاطبان
راديوهاوتلويزيون هاي برونمرزي بايستي به صورت مستمربه روزرساني
شودوتغييرات درذائقه مخاطب رصدوبه نحومطلوب به تصميم گيران
درمعاونت منعکس شود.تدارک بسترهاي الزم براي تسهيل جريان
تعامل متقابل اين رسانه باجامعه مخاطبان درسطح داخل وخارج
ازكشوروبرنامه ريزي براي تنويرافكارعمومي نيزازاولويتهاي روابط
عمومي معاونت برونمرزياست .
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نمايه

شماره 97-3ق

يادداشت »

مديريت کشور نشان داد که چگونه مي شود کار نکرد!

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي (نوبت دوم)
شركت آب و فاضالب
استان گيالن

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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تشکر دانش آموزان قلعه گنجي از رهبر انقالب
دانش آموزان شهرستان قلعه گنج در قالب نامه اي از توجه رهبر معظم
انقالب به اين شهرستان و از زحمات بنياد مستضعفان تشکر کردند.به
گزارش مرکز روابط عمومي بنياد مستضعفان ،گروهي از دانش آموزان
شهرستان قلعه گنج در قالب نامه اي با مقايسه شرايط گذشته و حال
شهرستان قلعه گنج از توجه رهبر معظم انقالب به اين شهرستان و
اقدامات بنياد مستضعفان در قالب طرح توسعه قلعه گنج تشکر کردند.
در بخشي از اين نامه چنين آمده است  :سرور ما  ،امام ما و آقاي ما
چشم بصيرت داشت و اشک هاي ما را ديد و يکي از مردان لشکر الهي
خود را فرستاد .ايشان صرف نظر از رنگ  ،شيعه و سني ،قوميت  ،زبان دل
آسماني خود را با ما کوير نشينان پيوند داد  .پيوندي که به لطف خداوند
هر گز گسستني نيست.حال ديگر آن کودکان کپرنشين شبنم لبخند بر
لبانشان نقش بسته است و به جاي بابا آب داد مي خوانند من مي توانم ،
من ايستاده ام و همه اينها از وجود پربرکت همين آقاي مهربان است که
بند بند وجودش با روح خداوند گره خورده است.ما جان که هيچ تمام
زندگيمان را به پاي قدمش مي ريزيم.
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زندگي آب در دست ما و زندگي ما در دست آب است.
نوبت دوم

شركت آب و فاضالب
استان هرمزگان

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذيل
را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد  .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد
مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي
دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است 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 .
موضوع مناقصه  :اصالح و توسعه شبكه توزيع آب شرب جزيره هرمز
مبلغ برآورد اوليه 14/080/315/312 :ريال ( چهارده ميليارد و هشتاد ميليون و سيصد و پانزده هزار و
سيصد و دوازده ريال)
( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسالمي تامين ميگردد )
مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار  704/000/000 :ريال (هفتصد و چهار ميليون ريال ) .
رتبه و رشته مورد نظر  5 :آب
مبلغ خريد اسناد  :مبلغ 2/000/000ريال به شماره حساب سپهر  0102934990003بانك صادرات شعبه گلشهر
جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  :ساعت  12تاريخ  97/02/29تا ساعت  15تاريخ 97/03/05
مهلت زماني ارائه پيشنهاد  :ساعت  14مورخ 97/03/21
زمان بازگشايي پاكت ها  :ساعت  10مورخ 97/03/23
محل بازگشايي  :سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور يك نفر نماينده از طرف هر
يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .
امتياز كيفي الزم  :پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز الزم ()65
بازگشايي خواهد گرديد.
پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.irدريافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكات الف  ،ب و ج
تهيه و به صورت فايلهاي  pdfدر سامانه فوق درج نمايند .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي
الف و ارزيابي كيفي آدرس  :بندرعباس -بلوار ناصر  -جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضالب
استان هرمزگان ( امور قراردادها ) تلفن  33350582-86-87سايت اينترنتي شركت آب و فاضالب استان
هرمزگان به نشاني :WWW.Abfa Hormozgan.comاطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت
در سامانه  :مركز تماس تهران  27313131:دفتر ثبت نام  88969737 :و . 85193768
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