» خبر

بهرام شاه محمدلو مهمان شنبه هاي
سينمايي هيسپان
داستان ازدواج مجدد پدر خانواده و مخالفت دختر که نکند جاي مادر مرحومش
را شخص ديگري پر کند سوژه فيلم «سايه پدر» ي است که پاي شاه محمد لو
را به هيسپان باز کرده است .به گزارش روابط عمومي شبکه هيسپان ،فيلم
تلويزيوني «سايه پدر» به کارگرداني بيژن شيرمرز ،با موضوع ازدواج مجدد
پدر و مادر ها و مخالفت بچه ها ،آماده پخش براي مخاطبان هيسپان
تي وي است .بهرام شاه محمدلو ،بهار نوحيان ،پويا اميني ،يلدا قشقايي و
آتش تقي پور از بازيگران فيلم تلويزيوني «سايه پدر»اند.

آغازپخش سري جديدمستندهاي
روايت فتح ازتلويزيون
پخش سري جديد مجموعه مستندهاي روايت فتح ازپنج شنبه اين هفته
آغازميشود .به گزارش روابط عمومي بنيادفرهنگي روايت فتح،سري
جديد مجموعه مستندهاي روايت فتح بامحوريت مقاومت،دفاع مقدس
وانقالب اسالمي روي آنتن خواهدرفت«.اولين برخورد»اولين مستندي
است که دردوره جديدپخش هفتگي مستندهاي روايت فتح ازشبکه يک
سيماپخش خواهدشد.مستندهاي روايت فتح ازپنج شنبه اين هفته21دي
ماه وازساعت  20:15دقيقه روي آنتن شبکه يک خواهدرفت.

قرعهکشي جشنواره فيلم فجر
فيلمهاي سيوششمين جشنواره فيلم فجر براي نمايش در سالن رسانهها
قرعهکشي شد.به گزارش ايسنا ،با توجه به اينکه هر سال برخي فيلمسازان
نسبت به زمان اکران فيلم خود در کاخ رسانهها اعتراضاتي داشتند و
بهويژه فيلمهايي که در اولين روز و اولين سانس نمايش داده ميشد با
گله سازندگانشان همراه بود ،امسال در سيوششمين جشنواره فيلم فجر
دستاندرکاران اقدام به برگزاري مراسم قرعهکشي براي انتخاب فيلمها
و تعيين زمان نمايش آنها کردند.محمدحسين ميثاقي که اجراي اين
مراسم را برعهده داشت ،به درگذشت عليرضا تلياني ،از دبيران خبر ايسنا
که در هفته قبل از دنيا رفت ،و نيز جمشيد الوندي ،فيلمبردار پيشکسوت
سينما ،اشاره کرد و ياد آن دو را گرامي داشت.در اين مراسم همچنين
ابراهيم داروغهزاده ،دبير جشنواره ،در سخناني کوتاه گفت :براي اولينبار
است که برنامهاي براي تنظيم جدول نمايش به صورت قرعهکشي داريم
تا همه از شرايط يکساني برخوردار باشند.او افزود :همينجا اعالم ميکنم
همه  ۴۴فيلم بررسيشده براي بخش مسابقه ،مفيد و ارزشمند بودند
و بعضي فيلمها در رقابتي تنگاتنگ از ورود به بخش مسابقه جاماندند
که به هر حال نظر هيئت انتخاب بوده است.دبير جشنواره فيلم فجر در
پايان سال سينمايي خوبي را براي سينماگران آرزو کرد.در اين مراسم
قرعهکشي با حضور نمايندگان رسانهها و نيز سينماگران ،فيلم و روز و
سانس نمايش قرعهکشي ميشود.

هر كه خود را مهذب نسازد ،عادت هاى زشت ،او را رسوا كند.
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مديرکل دفتر تبليغ و ترويج معاونت قرآن و عترت:

رسم الخط ايراني در اولويت فعاليتها قرار دارد

اصغر اميرنيا اظهار کرد :خريد قرآن به رسم الخط
ايراني که مورد تائيد دارالقرآن است در اولويت خريد
محصوالت از سوي معاونت قرآن و عترت قرار دارد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ اصغر اميرنيا گفت:
از زماني که طرح کتابت قرآن کريم به رسم الخط
فارسي مطرح شده علي رغم اعتبارات محدودي
که اداره کل تبليغ و ترويج معاونت قرآن و عترت

ُ ۱۴۳امين حلقه رندان در
آخرين يکشنبه ديماه
برگزار ميشود

داشته ،ضمن در اولويت قرار دادن خريد قرآن به رسم
الخط ايراني و به منظور ترويج اين مهم  ،اخيرا از
قرآن چاپ انتشارات « آرزوي ديدار» با رسم الخط
ايراني (به خط استاد حسن زاده) که اخيرا به چاپ
رسيده در يک تيراژ کامل خريداري شده است.وي
گفت :البته طبق اين قانون دولت مجاز به حمايت
از چاپ قرآن به رسم الخط ايراني است و نمي توان
در اين رابطه ناشران را ملزم به چاپ قرآن کريم به
رسم الخط خاص کرد .و در ادامه بيان داشت:
نهادينه کردن رسم الخط ايراني و فرهنگ سازي
براي چاپ آن نيازمند زمان کافي است ،و از جهتي
به دليل اينکه مبلغي بابت حق التحرير چاپ قرآن به
رسم الخط عثمان طه پرداخت نمي کنند ،طي سال
هاي زياد اکثر ناشران قرآني  ،ناخودآگاه به چاپ اين
خط گرايش پيدا کردند.

تهي هکننده فيلم «چ» در گفتگو با باشگاه خب رنگاران جوان:

نبايد در جشنواره فيلم فجر درگير فضاسازي ،جوسازي و نامها شد
کريمي گفت :اگر براي داوري فيلمهاي جشنواره فجر،
درگير فضاسازيها نشويم؛ اين رويداد فرهنگي تاثير
بهتري خواهد داشت .مهدي کريمي تهيهکننده سينما ،در
خصوص اينکه آيا جشنواره فيلم فجر به عنوان مهمترين
رويداد فرهنگي ،هنري و سينمايي کشورمان ،توانسته
بر اکران فيلمها در داخل و خارج تاثير بگذارد ،به باشگاه
خبرنگاران جوان؛ گفت :جواب اين سوال هم بله است
و هم خير؛ چون برخي سالها فيلمهايي که مورد نظر
جشنواره بوده به توفيق هايي دست پيدا کرده و دربعضي
از سال ها موفق نبودهاند.تهيهکننده «چ» اظهار داشت :بايد
در جشنواره فيلم فجر ،نگاه منصفانه در هيئت انتخاب و
داوريها باشد .از آن مهمتر همه بايد به اصول ،فراخوان و
سياستگذاريها پايبند شوند و درگير فضاسازي ،جوسازي
و نام ها نشوند؛ در اين صورت ميتوان تأثيري مثبت
داشت و اگر برخي درگير مسائل روزمره شوند ،حداقل

يکصدوچهلوسومين شب شعر طنز «در حلقه رندان» با حضور شاعران و
طنزپردازان ،يکشنبه  ۲۴ديماه در تاالر سوره حوزه هنري برگزار ميشود.
به گزارش پايگاه خبري حوزه هنري« ،در حلقه رندان» عنوان قديميترين
شب شعر طنز کشور است که آخرين يکشنبه هر ماه در حوزه هنري

»

تاثيرگذاري خود را هم نخواهند داشت.وي درباره حضور
و موفقيت فيلمهاي ايراني در جشنواره خارجي افزود :اين
دليل نميشود هر فيلم يا فيلمسازي را که جشنواره فجر
تاييد ميکند ،مورد تاييد جشنوارههاي خارجي هم باشد.
آنها بر اساس سياستها ،تعريفها و شرايطي که دارند،
فيلمها را انتخاب ميکنند .چنانچه فيلمهايي بودند که
اينجا انتخاب نشدند اما آنجا ديده شدند.

برگزار ميشود.در اين محفل ادبي طنز که به همت موسسه فرهنگي هنري
سپهر سوره هنر و دفتر طنز حوزه هنري برگزار ميشود ،جمعي از شاعران،
طنزپردازان و عالقه مندان ادبيات طنز به شعرخواني پيرامون مسائل و
مشکالت اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ميپردازند.

نمايه

ايرنا /طاها اصغر خاني

کتابخانه پرتو برگزار مي کند

يکسال با مشاهير ،امير نظام و
زندگي و اقدامات امير کبير

کتابخانه پرتو به منظور آشنايي با مشاهير و بزرگان ايران " به معرفي
امير نظام و زندگي و اقدامات امير کبير مي پردازد .به گزارش روابط
عمومي مديريت فرهنگي هنري منطقه  22کتابخانه پرتو در قالب برنامه
يکسال با مشاهيربه معرفي زندگي و اقدامات امير کبير را در قالب
مسابقه چهار گزينه اي برگزار مي کند.عالقمندان جهت شرکت در اين
برنامه مي توانند از  19تا  26ديماه با مراجعه به کتابخانه پرتو جهت
دريافت پرسش نامه مراجعه نمايند.

يادداشت »

زيبايي هاي آسمان در شب
زيبايي هاي شبانگاهي آسمان در مناطق
تاريک و به دور از آلودگي هاي شهري قابل
رويت بوده و با وجود گسترش شهرنشيني
در زمان حاضر ،جلوه هايي زيبا و ديدني
را به نمايش مي گذارد.چهار نما از آسمان
را در اروميه مي بينيد.

بازآفريني هويت شهري با معرفي
نخبگان

عليرضا جعفري دانشجوي دکتري شهرسازي
در تالطم آلودگي هاي شهر تهران ،چه آن د سته آلودگي هايي
که منشا محيط زيستي دارد و نامش را آلودگي هوا گذاشتند و چه آن
قبيل آلودگي هايي که ريشه در اجتماع دارد و با عنوان "آسيب هاي
اجتماعي" شناخته مي شود ،مي توان نقاط سفيدي يافت که اميد به
زندگي را نويد مي دهند .اين نقاط سفيد باالشهر و پايين شهر ندارد و
در هر محله اي يافت مي شود؛ کافي است لنز دوربين چشمانمان را
از تمرکز بر مسائل تلخ برداريم و به نقاط سفيدي که آرام و ساکت در
گوشه گو شه هاي اين شهر در زمينه هاي علمي ،ورزشي و فرهنگي
افتخارآفريني مي کنند ،نگاه کنيم .مراد از نقاط سفيد نوجوانان و جواناني
با استعداد و نخبه هستند که در زمينه هاي مختلف از قبيل المپيادها،
جشنواره ها ،مسابقات ورزشي و فرهنگي موفقيت هاي بزرگي کسب
کرده و مي کنند.
اين نوجوانان و جوانان پرشور و با استعداد در هر جاي شهر فارغ از
تقسيم بندي هاي اقتصادي يا اجتماعي يافت مي شوند .امروز تمرکز
دستگاه هاي اجرايي ،نظارتي و انتظامي بر جلوگيري يا برخورد با
ناهنجاري ها و آ سيب هاي اجتماعي است اما بايستي در کنار نمايش
نقاط ضعف ،نقاط قوت نيز بيان شود .مسئوالن فرهنگي بايستي بر نقاط
سفيد شهر سرمايه گذاري کنند .بايد محالت نخبگان خود را بشناسند و
هويت محله خود را بر پايه ميزان حضور همين نقاط سفيد بيان کنند.
بدين ترتيب مي توان الگو سازي کرد و اين يک الگوي خوب است که
محالت مختلف بر اساس پتاسيل هاي نخبگان خود در هر زمينه اي
يک هويت براي خود ايجاد کنند و حتي رقابت در تربيت و جذب
افراد نخبه در محالت شکل گيرد .از طرف ديگر بايستي ساز و کار و
زيرساخت هاي رشد استعدادهاي نوجوانان و جوانان نيز تامين شود.به
طور حتم بها دادن به افراد نخبه عالوه به حفظ آنان به عنوان ذخاير
و منابع علمي و فکري جامعه نقش مهمي در جلوگيري ازنفوذ خرده
فرهنگهاي بيگانه و بي هويتي نسل جوان دارد .امروزه تعدد نخبگان از
مشخصه هاي جوامع مدرن بوده و هر روز شاهد ظهور نخبگان جديدي
در جامعه هستيم که صاحب فکر و انديشه بوده و نماينده بخشي از
جامعه و يا اثرگذار بر آن هستند .مي توان با اطمينان بيان کرد که اين
يک سرمايه گذاري بسيار مطلوب و بدون ريسک است .در اين مسير
مي توان اميد داشت که آسيب هاي اجتماعي به حداقل ممکن برسد
و نسل نوجوان و جوان به عنوان ذخاير اصلي کشور در مسير درستي
هدايت شوند .چرا زماني که مي شود محله اي با عنوان نخبه پرور
در زمينه رياضيات يا زيست شناسي يا ورزش هاي مختلف شناخته
شود بيايم آن را با معضالتي چون اعتياد ،سرقت يا از اين قبيل موارد
معرفي کنيم .اگرچه زحمات تمامي دستگاهي اجرايي و انتظامي قابل
تقدير و ارزشمند است با اين حال نياز است که مسئوالن فرهنگي شهر
دست به دست هم داده و فضا را براي رشد و نمو استعدادهاي ساکت
اما افتخار آفرين اين شهر فراهم کنند.

((مراقب خاموش بودن المپهاي اضافي در ساعات اوج مصرف باشيم)) .

«آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
( با ارزيابي کيفي مناقصه گران) به شماره م» 96/103/

شرکت برق منطقه اي خراسان به عنوان کارگزار و نماينده شرکت هاي برق منطقه اي کشور ،در نظر دارد نسبت به خريد مقره هاي سيليکوني -
سراميکي يا شيشه اي خطوط انتقال نيروي برق کشور از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي کيفي اوليه مناقصه گران ،اقدام
نمايد.
شماره فراخوان درسامانه ستاد

موضوع مناقصه

محل اعتبار

۲۰۰۹۶۱۱۲۳۰۰۰۰۳2

خريد مقره هاي سيليکوني ،سراميکي يا شيشه اي خطوط انتقال نيروي
برق کشور ( مرحله اول)

منابع عمراني (عمومي)

*

*اعتبارات اين مناقصه از محل منابع عمومي پروژه هاي مصوب موافقت نامه طرح انتقال شرکت هاي برق منطقه اي کشور مي باشد و پرداخت به مناقصه گران به صورت نقدي
خواهد بود .منابع مورد نياز به استناد ماده واحده قانون اصالح ماده  56قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت-مصوب  -1387و آيين نامه اجرايي
آن با تضمين سازمان برنامه و بودجه کشور از طريق تأمين کننده منابع مالي مي باشد .ابالغ قرارداد به برنده منوط به انتخاب
تأمين کننده مالي بوده و در صورت عدم ابالغ قرارداد ،برنده مناقصه حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

*شرايط الزم جهت شرکت در مناقصه:
الف) براي سازندگان:
 -1در هر پيشنهاد بايد حداقل سه سازنده داخلي مقره هاي خطوط انتقال نيروي برق (دو سازنده مقره هاي سيليکوني و يک سازنده مقره سراميکي
يا شيشه اي) حضور داشته باشند و درصد مشارکت يا همکاري هر يک از سازندگان به تفکيک معين شده باشد.
 -2سازندگان بايد مستندات مربوط به دارا بودن ظرفيت توليد مقره شامل گواهي صالحيت سازنده صادره از طرف شرکت توانير و پروانه
بهره برداري صادره از طرف وزارت صنايع و معادن را ارائه نمايند.
ب) براي غير سازندگان:
 -1پيشنهاد دهنده بايد داراي سابقه تأمين تجهيزات انرژي باشد.
 -2درهر پيشنهاد حداکثر يک شرکت غير سازنده امکان حضور خواهد داشت به شرط آنکه جهت شرکت در مناقصه با سازندگان داخلي مقره هاي
خطوط انتقال نيروي برق (حداقل دو سازنده مقره هاي سيليکوني و يک سازنده مقره سراميکي يا شيشه اي که داراي شرايط مندرج در بند الف2-
باشند) همکاري يا مشارکت داشته باشد.
توجه :در صورت ارائه پيشنهاد در قالب مشارکت ،بر اساس بند الف 15 -ماده  2آيين نامه اجرائي بند ج ماده  12قانون برگزاري مناقصات  ،مشارکت
مدني شامل چند شخص حقوقي خواهد بود .در مرحله ارزيابي کيفي ارائه موافقت نامه مشارکت کافي بوده و چنانچه مشارکتهاي مذکور حد نصاب
کيفي را کسب نمايند  ،همزمان با ارائه پيشنهاد در مناقصه؛ بايد موافقتنامه مشارکت محضري را ارائه نمايند.
*تاريخ دريافت اسناد ارزيابي کيفي  :ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ 96/10/21الي ساعت 18روز پنجشنبه مورخ 96/10/ 28
*نحوه دريافت اسناد ارزيابي کيفي  :متقاضي/رهبر مشارکت ،پس از ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت"ستاد" (بدون واريز وجه)
مي تواند فايل اسناد ارزيابي کيفي را بارگيري نمايد.
*تاريخ بارگذاري اسناد و مستندات ارزيابي کيفي  :مناقصه گران بايد تصوير کليه مستندات و مدارک ارزيابي کيفي را درسامانه تدارکات الکترونيکي
دولت حداکثرتا ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ 96/11/18بارگذاري نمايند.
*الزم به ذکر است در حالت مشارکت ،بايد دريافت و بارگذاري اسناد ارزيابي کيفي و مناقصه توسط رهبر مشارکت صورت گيرد.
*تاريخ گشايش پاکتهاي ارزيابي کيفي :ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخ 96/11/18
*متقاضيان مي توانند جهت ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و نحوه دريافت گواهي امضاي الکترونيکي (توکن ) درتهران با شماره
تلفن  88969737و 85193768تماس حاصل نمايند .دفاترثبت نام سايراستانها،در سامانه ( )www.setadiran.irموجود مي باشد.
* در صورت نياز به دريافت توضيحات بيشتر ،متقاضيان مي توانند با مشاور (شرکت مشانير) به شماره ،021-88776682-4دورنگار
 021-88775010يا با امور تدارکات و قراردادهاي شرکت برق منطقه اي خراسان به شماره 051-36103619تماس حاصل فرمايند.
*به پيشنهادها و مستندات فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش و پيشنهادات و مستنداتي که بعداز انقضاي مدت مقرر واصل شود  ،ترتيب اثرداده
نخواهد شد.
*اسناد مناقصه در اختيار مناقصه گران حايزحداقل امتياز ارزيابي کيفي قرار خواهد گرفت و مناقصه گران موظف به ارايه تضمين شرکت در فرايند
ارجاع کار مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي به مبلغ 5,980,772,000ريال خواهند بود.
*سايراطالعات وجزييات دراسنادمربوطه درج شده است .
متقاضيان مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر ،به پايگاه هاي اطالع رساني به نشاني ذيل مراجعه نمايند:
پايگاه اطالع رساني معامالت توانير
پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات
پايگاه اطالع رساني مناقصات شرکت برق منطقه اي خراسان
سامانه تدارکات الکترونيکي دولت «ستاد»
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http://tender.tavanir.org.ir
http:/iets.mporg.ir
www.krec.ir
www.setadiran.ir
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