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امام باقر (ع):

هر بار که مؤمن توبه و استغفار خود را تجديد کند ،خدا نيز مغفرت و آمرزش
خود را براي وي تجديد مي کند.

اوقات شرعي

کارشناسان با مهر مطرح کردند؛

اما و اگرهاي اکران فيلم خارجي در ايران
به گفته کارشناسان ،اکران فيلم هاي خارجي در ايران بايدها و نبايدهاي
بسياري دارد و اگر به جوانب اجراي طرح جديد سازمان سينمايي دقت
نشود تجربه شکست خورده سالهاي قبل را تکرار مي شود .سابقه اکران
فيلم هاي خارجي در ايران به پيش از انقالب اسالمي مي رسد ،اکران
فيلم هاي دست چندمي که در برابر فيلمفارسي قرار گرفت و در نهايت
باعث از بين رفتن اقتصاد سينماي ايران در آن دوره شد .طي سال هاي
گذشته برخي از مراکز و نهادهاي فرهنگي نمايش فيلم هاي خارجي روز
را در «سينماتک»ها ادامه دادند که با استقبال از سوي مخاطبان حرفه اي
سينما همراه بود ،اما روزهاي پاياني سال  ۹۶از سوي سازمان سينمايي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اعالم شد که اکران فيلم هاي خارجي
اين بار با مسئوليت موسسه رسانه هاي تصويري از زيرمجموعه هاي اين
سازمان دولتي در برنامه سينماهاي کشور قرار مي گيرد .رضا سعيدي پور
مدير سينما آزادي درباره اکران فيلم هاي خارجي در سينماهاي کشور ما
به خبرنگار مهر گفت :در آيين نامه سال  ۹۷اکران فيلم هاي سينمايي
هم آمده و پرديس هايي که داراي چند سالن هستند مي توانند يک
سانس تا يک سالن کامل خود را (بستگي به تعداد سالن هايي که هر
سينما دارد) به اکران فيلم هاي خارجي اختصاص دهند ،منوط به اينکه
فقط و فقط فيلم هاي خارجي را از موسسه رسانه هاي تصويري دريافت
کنند و با اين موسسه قرارداد ببندند.به گفته وي ،موسسه رسانه هاي
تصويري به عنوان متولي دريافت حق پخش فيلم هاي خارجي در ايران
انتخاب شده است.سيد جمال ساداتيان تهيه کننده سينما و مدير سينما
قلهک درباره تجربه اکران فيلم هاي روز جهان در اين سينما گفت :از
نام «سينماتک» قلهک مشخص است که اکران فيلم هاي روز جهان در
آن بيشتر وجه آموزشي دارد .در ابتدا که مي خواستيم اين بخش را
راه اندازي کنيم با اين ايده جلو رفتيم که سينماي ايران جايگاه خوبي در
جهان دارد و بايد براي تربيت نسل هاي آينده ابزارهاي آموزشي فراهم
کنيم و يکي از اين ابزارها نمايش فيلم هاي خارجي است زيرا هرچه قدر
يک فيلم در پرده بزرگ تر نمايش داده شود ،تکنيک فيلم مانند صدا،
تصوير ،نورپردازي بيشتر خود را نشان مي دهد.

خانهاي که پس از يازده سال
براي اهالي تئاتر شد

بيش از يازده سال زمان براي ساخت و ساز ساختمان جديد
خانه تئاتر به طول انجاميده و در اين زمان دولتها و هزينههاي
ساخت و ساز تغيير کرده است و در نهايت با  3ميليارد و 500
ميليون ساختمان ساخته شده است.به گزارش فارس ،سليمي به
همراه مجيد شريف خدايي رئيس وقت شوراي نظارت و ارزشيابي
مرکز هنرهاي نمايشي ،الله تقييان مسئول انتشارات نمايش  ،حسن
قرايي مسئول وقت امور مالي مرکز ،ايرج راد بازيگر و کارگردان ،
آتيال پسياني بازيگر و کارگردان تئاتر و محمود عزيزي بازيگر و
کارگردان تئاتر در دفتر هنرهاي نمايشي گرد آمده و اين صنف را
پايه گذاري کردند .هيئت مؤسس خانه تئاتر شامل مجيد شريف
خدايي  ،ايرج راد  ،اصغر همت ،آتيال پسياني و حسن قرائي بود.
با توجه به اينکه سالهاست خانه تئاتر در تالش است تا ساختمان
جديدي براي خود دست و پا کند و از اين ساختمان کوچک و
فاقد استانداردهاي الزم در ايرانشهر رها شود و مدتهاست که
براي ساخت ساختمان جديد در خيابان سميه تالش دارد  ،روز
گذشته اين ساختمان جديد با حضور اهالي تئاتر افتتاح شد.ايرج
راد ميگويد« :آنچه درباره سرتيرهاي برق دوران گذشته بود ،ما
در اينجا نصب کرديم همه طراحي شده به صورت بشقابها و
حبابهايي که از فروشگاههاي زنجيرهاي اروپا تهيه شده تا حال
و هواي دوران گذشته را براي تئاتريها تداعي کند».
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عليرضا قزوه :

زمستان يورت اعتراض به ناکارآمدي مديران است

مدير مرکز آفرينشهاي ادبي حوزه هنري گفت:
مستند «زمستان يورت» نشان داد که بسياري از
اعتراضات ،اعتراض به ناکارآمدي مديران است ،نه
تيشه زدن به ريشهها .اين مستند فريادي براي
عدالتطلبي و احقاق حق مظلوم در جامعه است.
عليرضا قزوه ،مدير مرکز آفرينش هاي ادبي حوزه

رئيس سازمان امور دانشجويان:

اختصاص  ۳۰ميليارد
تومان به وام شهريه
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چاپ:گلريز تلفن66795442:

هنري ،در گفتگو با خبرنگار سينمايي خبرگزاري
فارس ،با اشاره به آغاز اکرانهاي مردمي مستند
«زمستان يورت» در جشنواره عمار اظهار داشت:
پخش اين اثر و ديگر آثار بخش نقد درونگفتماني
اين جشنواره در رسانه ملي ،نقش بسزايي در
حل مشکالت جامعه خواهد داشت.وي افزود:
مسائلي که در مستندهاي عمار بيان و سوژههايي
که به آن ها پرداخته ميشود ،از متن جامعه بر
آمده است.مدير مرکز آفرينشهاي ادبي حوزه
هنري با بيان اين که اين مستند بارها بايد از
بهترين شبکههاي صدا وسيما پخش شود ،اظهار
داشت :آثار عمار افزون بر بيان واقعيات به دور
از سياه نمايي ،راهکارهايي براي حل مشکالت
ارائه ميدهد.

مهدي ميرفخرايي:

برخورد مسئوالن با سينماي کودک منصفانه نيست
مهدي ميرفخرايي تهيه کننده سينما ضمن
ابراز گاليه از نحوه برخورد مسئوالن با سينماي
کودک از ساخت  ۲فيلم ديگر در اين حوزه خبر
داد.سيد مهدي ميرفخرايي که چندي پيش
فيلم سينمايي «افسانه گل آباد» به کارگرداني
محمدرضا عباس نژاد و تهيه کنندگي وي اکران
شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعيت
اکران اثر گله کرد و گفت :دوستان مدام شعار
حمايت از سينماي کودک مي دهند اما در عمل
اين فيلم ها را رها مي کنند .من با انرژي وارد
اين عرصه شدم اما پس از ساخت فيلمم هيچ
حمايتي از آن صورت نگرفت البته منظور من
حمايت مالي نيست بلکه خواهان اين بوديم
که در زمان اکران از «افسانه گل آباد» حمايت

رئيس سازمان امور دانشجويان از اختصاص مبلغ  ۳۰ميلياردتومان به وام شهريه
در بودجه  ۹۷خبر داد.مجتبي صديقي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرين
وضعيت وام شهريه دانشجويي گفت :تنها وامي که صندوق رفاه دانشجويان وزارت
علوم ،در طول  ۳سال اخير با مشکل مواجه بوده ،ولي به هر صورت با استفاده
از منابعي که داشته ،تالش کرده ،مشکلي پيدا نشود وام شهريه است.وي ادامه
داد :چون اعتباري که در قانون بودجه پيش بيني شده ،در رديف متفرقه و

عالميان:

خبر »

بياعتنايي برخي هنرمندان به دفاع مقدس
بياعتنايي به هويت خودشان است

شود ولي نه تنها اين امر صورت نگرفت بلکه در
بدترين زمان ممکن يعني در بهمن ماه اين اثر
به نمايش گذاشته شد.وي افزود :فيلم ما قريب
به  ۱۸هزار نفر مخاطب داشت و هنوز هم برخي
مدارس در پي به نمايش گذاشتن «افسانه گل آباد»
براي بچه ها هستند.

تملک است و تخصيص آن معموال با مشکالتي مواجه بوده طي اين چند سال،
هيچ وقت به صورت کامل تخصيص نيافته است .رئيس سازمان امور دانشجويان
افزود :با توجه به اين شرايط ،صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم توانسته از
منابع خود اين وام را پرداخت کند .امسال بنا داريم همان طور که از هم افزايي
و همکاري بانک ،در پرداخت وام دکتري استفاده کرديم از همکاري بانک براي
افزايش سرمايه وام شهريه نيزاستفاده کنيم .

سعيد عالميان ،نويسنده و پژوهشگر دفاع مقدس ،گفت :اگر هنرمندان و اهل
قلم در اين زمان به دفاع مقدس بياعتنايي بکنند در واقع به هويت خويش
بياعتنا بودهاند.به گزارش فارس ،سعيد عالميان ،نويسنده و پژوهشگر دفاع
مقدس با گراميداشت هفته هنر انقالب اسالمي ،با اشاره به شاخصههاي هنر
انقالبي اظهار کرد :امام راحل ،هنري را انقالبي ميداند که وفادار به حرکت
مردم است هنري که با مردم پيوند خورده و با مردم است.وي افزود :نويسنده
و هنرمند انقالبي نميتواند نسبت به پديده هشت سال جنگ تحميلي بياعتنا
باشد .درواقع هيچ نويسندهاي در هيچ کجاي دنيا نميتواند به جنگي که در
کشورش روي داده بياعتنا باشد؛ به همين دليل دفاع مقدس گنجينهاي
تمامنشدني از سوژههاي هنري است.عالميان اضافه کرد :در جنگ ما قشري
به نام مهاجرين جنگ داريم مصيبتي که اينها کشيدند گلستان سوژه است؛
بهگونهاي که سوژه براي نگارش رمان ،خاطرات عشقي و هر نوع سوژهاي که
بخواهيم در جنگ وجود دارد.اين نويسنده تاکيد کرد :اگر اهل قلم در اين زمان
به جنگ بياعتنايي بکنند درواقع به هويت خويش بياعتنا بودهاند.

فيلم سينمايي دايان درجشنواره
جهاني فجر به روي پرده ميرود
فيلم «دايان»جديدترين محصول سينمايي سازمان سينمايي حوزه هنري
به نويسندگي وکارگرداني بهروزنورانيپوردربازارسي وششمين جشنواره
جهاني فيلم فجرحضور داشته و در بخش «زيتونهاي زخمي»به نمايش
روابط عمومي سازمان سينمايي حوزه هنري با اعالم اين خبر مشخصات
اين فيلم را به اين شرح عنوان کرد :تدوين :سجادپهلوانزاده،موسيقي:
مسعودسخاوتمند،صدا :بهنام شيخ احمدي ،بازيگران :ناصربابائيان،عبداله
زواره وبهارمعروفي ازجمله بازيگران اين فيلم هستند.

نمايه

تسنيم /عليرضا عامري

بازديدمعاون برون مرزي سازمان
صداوسيماازمناطق آزاد شده حومه دمشق

حمام وکيل

دکتر پيمان جبلي ،معاون برون مرزي سازمان صداوسيمادر سفر خود
به دمشق وبازديد از مناطق آزاد شده از کنترل تروريستهاي وهابي،
تاکيد کرد :دستاوردها و پيروزي هاي دولت و متحدان سوريه در نابودي
تروريستها به خوبي در اين کشور مشهود است.جبلي در سفر خود به
سوريه در گفتگويي با خبرنگاران العالم و واحد مرکزي خبر رسانه ملي
در ميدان اصلي شهردمشق گفت :مقاومت و پايمردي مردم غيور کشور
سوريه و محور مقاومت ،مهمترين عاملي است که آمريکا و متحدانش
که در اين جنگ مغلوب شدند براي ترميم چهره شکست خورده خود،
اين حمله غيرموثربرمبارزه باتروريسم راترتيب دادند.

حمام وکيل در دوره زنديه بهدست کريم
خان زند ساخته شد .اين حمام در کانون
شهر شيراز و نزديک ديگر بناهاي زمان
زنديان ،همچون بازار وکيل و مسجد وکيل
جاي دارد.چهار تصوير از حمام وكيل را
مي بينيد .

نوبت دوم

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد خريد و نصب پيشسردكن كشتارگاه صنعتي دام شهرستان سيرجان را از طريق مناقصه
عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از كليه افراد حقوقي دعوت به عمل ميآيد از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم
به مدت ( 10ده) روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط تجديد مناقصه:
 .1سپرده شركت در مناقصه  237/300/000ريال (دويست و سي و هفت ميليون و سيصد هزار ريال) ميباشد كه بايستي به
صورت واريز به حساب  310003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر به
نام شركتباشد.
 .2در صورتي كه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 .3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط ،ناقص و يا پيشنهاداتي كه بعد از تاريخ درج شده در اسناد مناقصه ارسال گردد رسيدگي
نخواهد شد.
 .4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود ميباشد.
 .5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
 .6تاريخ تحويل پاكات  97/2/6ميباشد.
 .7تاريخ بازگشايي پاكات  97/2/9ساعت  17ميباشد.
 .8برآورد اوليه به مبلغ  4/745/118/000ريال ميباشد.

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

آگهي مناقصه انجام عمليات بايگاني ديجيتال
پروندههاي واحدهاي مختلف شهرداري

نوبت دوم

شهرداري شاهرود در نظر دارد از طريق مناقصه انجام عمليات بايگاني ديجيتال
پروندههاي واحدهاي مختلف شهرداري اقدام نمايد .لذا از كليه افراد حقيقي و حقوقي
دعوت به عمل ميآيد ،به منظور شركت در مناقصه و يا كسب اطالعات بيشتر از
موضوع آگهي ميتوانند همهروزه به جز ايام تعطيل با تلفن 023-32224060-4
داخلي  120-109تماس حاصل نمايند .ضمنا متن آگهي در سايت شهرداري به
آدرس  www.shahrood.irجهت مشاهده مراجعين محترم و متقاضيان قابل
رويت و بهرهبرداري ميباشد.
مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه  97/02/6ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول97/01/19 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/01/27 :
خ ش97/01/19 :

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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آگهي تجديد مناقصه

تاريخ انتشار نوبت اول97/01/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/01/27 :
خ ش97/01/20 :

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :سيد مرتضي نبوي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي
پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:
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محسن احمدي  -شهردار شاهرود

وزارت راه و شهرسازي
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران

آگهي تملک اراضي

مجاور راه آهن تهران – کرج (نوبت اول)

شرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد  ،جهت اجراي پروژه قطارهاي حومه اي و احداث خط
سوم محور تهران  -کرج مطابق تبصره  2از ماده  2اليحه قانوني خريد و تملک اراضي
امالک براي اجراي برنامه هاي عمومي  ،عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/7
نسبت به تملک اراضي مورد نياز حد فاصل کيلو مترهاي  32الي  33+500محدوده پل
امير کبير تا تاجبخش همچنين حدفاصل کيلو متر هاي  37الي  38محدوده اراضي
کالک اقدام نمايد بدين وسيله به مالکان يا صاحبان حق اعالم ميگردد  ،ظرف مدت
بيست روز پس از انتشار اين آگهي با در دست داشتن مدارک مثبته مالکيت به آدرس
کارگاه عمراني شرکت باالست در محدوده ايستگاه راه آهن لشگري مراجعه و يا با
شماره  021-55128785تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول97/01/27 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/01/28 :
دت97/01/28 :
م الف 102

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9403491

ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در شرق طبقه دوم به مساحت  147/30مترمربع كه مقدار  4/45مترمربع آن مساحت بالكن است قطعه چهارم تفكيكي شماره
 123فرعي از  2976اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  24فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش  11تهران به انضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ به مساحت  10/80مترمربع
قطعه چهارم تفكيكي واقع در شمالشرق زيرزمين و به انضمام ششدانگ يك باب انباري به مساحت  3/66مترمربع قطعه دوم تفكيكي واقع در شمال شرق زيرزمين به پالك
 123فرعي از  2976اصلي ذيل ثبت  473718صفحه  237دفتر  2112و ذيل ثبت  473719صفحه  240دفتر  2112و ذيل ثبت  473720صفحه  244دفتر  2112ثبت و معالواسطه
به خانم مهرو اكابري منتقل گرديده است و طبق اسناد رهني  9648-89/2/25و  89/02/25- 9653دفتر  856تهران در رهن بانك ملي قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي
متعهد منجر به صدور اجراييه با كالسه  9403491گرديده است محدود به حدود :حدود آپارتمان * :شماال اول در دو قسمت پنجره و ديوار به فضاي نورگير دوم ديوار به ديوار
پالك  *3976/23شرقا ديوار به ديوار پالك  50فرعي * جنوبا در سه قسمت پنجره و ديوار راهرو و نرده بالكن به فضاي حياط مشاعي غربا اول ديوار به فضاي مشاعي دوم
در سه قسمت در و ديوار به راهپله و آسانسور سوم در سه قسمت ديوار مشترك با آپارتمان مجاور كف و سقف اشتراكي است * و حدود انباري شمال و جنوبا ديوار مشترك
با انباري مجاور شرقا ديوار به پالك  5فرعي غربا در و ديوار و محوطه مشاعي پاركينگ و حدود پاركينگ شماره  4شماال و شرقا و غربا به محوطه مشاعي با نورگير پاركينگ
جنوبا به پاركينگ و طبق گزارش كارشناس مورخ  95/5/20آدرس ملك به شرح ذيل است تهران خ شريعتي روبروي باشگاه چمران  -كوچه هدايت  -روبروي خزرجنوبي
 بنبست كادوس لب (جنب) رودخانه پ  11طبقه دوم شرقي ساختمان در زميني به مساحت  508/58مترمربع تعداد طبقات با احتساب زيرزمين در هفت طبقه شامل دهدستگاه آپارتمان در طبقات اول الي پنجم هر طبقه دو واحد و دوازده واحد پاركينگ در طبقه همكف و زيرزمين و ده باب انباري در طبقه زيرزمين احداث گرديده و داراي
آسانسور و راهپله ميباشد .داراي حياط مشاعي به مساحت  140/60مترمربع و سونا و استخر در طبقه زيرزمين به مساحت  14/5مترمربع و سرايداري در زيرزمين به مساحت
 32/88مترمربع و نورگير  22/80مترمربع و ساير مشاعات و مشتركات آپارتمان فوق داراي سه اتاق خواب و سرويس بهداشتي فرنگي ايران و حمام و آشپزخانه ميباشد
كف سالن آپارتمان فوق سنگ پالك و كف اتاقها پاركت ميباشد بدنه آشپزخانه كاشيكاري شده و كابينت امدياف است سنگ پله و زيرپله و پاگردها سنگ پالك از نوع
گندمگ و بجستان است .سيستم سرمايش كولر آبي و سيستم گرمايش شوفاژ ميباشد .نماي ساختمان كمپوزيت سنگ بادبر و تيشهاي و آجر قرمز ميباشد .سن ساختمان
مورد نظر حدود  8سال ميباشد .ساختمان با اسكلت بتن آرمه ميباشد كاربري ساختماني مسكوني است و داراي انشعاب آب و برق و گاز ميباشد و به مبلغ 12/100/000/000
ريال (دوازده ميليارد و يكصد ميليون ريال) ارزيابي گرديده و جهت وصول طلب بستانكار و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز شنبه مورخ  97/2/15از ساعت  9الي 12
ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در چهارراه جهان كودك پالك  34معاونت اجراي اسناد رسمي استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش
ميرسد و مزايده از مبلغ  12/100/000/000ريال (دوازده ميليارد و يكصد ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شركت در جلسه
مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل
خواهد شد .طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا
بدهيهاي مربوط به آب ،برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده به
عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي و شهرداري و ...خواهد بود.
تاريخ انتشار97/01/27 :
د ت97/01/27 :
مالف10208 :

رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي

