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اوقات شرعي

مردم بهترين برنامه هاي نوروزي
راديو را انتخاب کردند

زهره زماني
براي نخستين بار "جشنواره مردمي برنامه هاي نوروزي راديو" به
همت اداره کل روابط عمومي سازمان صداوسيما و روابط عمومي معاونت
صداي رسانه ملي با حضور شبکه هاي سراسري راديو ايران ،جوان ،تهران،
سالمت،صبا ،فرهنگ و ورزش برگزار شد ،در اين جشنواره بهترين و پر
شنونده ترين برنامه هاي راديويي نوروز را مردم انتخاب کردند.هر چند
درخواست حضور راديو در جشنواره نوروزي رسانه ملي  ،توسط روابط
بخش "برنامه
عمومي سازمان صداوسيما در روز پاياني سال  96و در يک ِ
هاي برتر نوروزي راديو" صورت پذيرفت ،با اين حال راديو اين فرصت
را مغتنم شمرد و با راهبري و تاکيد دکتر شاه آبادي معاون صداي
رسانه ملي مبني بر حضور مناسب و همکاري شايسته با ستاد برگزاري
جشنواره  ،برنامه ريزي و اطالع رساني گسترده در قالب توليد آنونس
متمرکز راديويي و دو تيزر تلويزيوني(موشن گرافي و رئال) ،در دستور
کار روابط عمومي صداي رسانه ملي قرار گرفت که با همت شبکه هاي
راديويي ،تلويزيوني و اصحاب رسانه ،در کوتاه ترين زمان اطالع رساني
مناسب انجام شد.بر اين اساس ،راديو جوان با برنامه «عيد من» ،راديو
ايران با برنامه «عيدانه و لبخند» ،راديو تهران با برنامه «گل و بلبل» راديو
فرهنگ با برنامه «ساز نوروز» راديوورزش با برنامه «عصر بهاري» راديو صبا
با برنامه «روز صبا نوروز صبا» و راديو سالمت با برنامه «به سمت بهار»
رتبه هاي اول تا هفتم را به خود اختصاص دادند.البته تعميم اين جشنواره
مردمي به ديگر مناسبتها در طول سال ،گام بزرگي در راستاي تقويت
جشنواره و تشويق برنامهسازان راديويي خواهد بود.معرفي برنامه هاي
شاخص راديو ،در هر شبکه باعث مي شود مخاطباني که کمتر سراغ
راديو مي روند با اين برنامه ها آشنا شده و راديو هر روز شاهد افزايش
شنونده باشد.
اما اين سوال مطرح مي شود که برنامه سازان چه معيارها و مالک هايي
را در نظر گرفتند که مخاطبان آن را شنيدند.
گل و بلبل ،راديو تهران
در دورهمي هاي خانوادگي عموما بازي اسم و فاميل مورد توجه قرار
مي گيرد و چه زيبا راديو تهراني ها توانستند در بخشي از مسابقه
انتقال دهنده اين فضاي شاد باشند.
ميثم عبدي (تهيه کننده )برنامه «گل و بلبل» مي گويد :دو عامل
«مسابقه» و «اجراي نمايش لطيفه هاي نوروزي »باعث توجه و همراهي
بيشتر مخاطبان شده است .سواالت معکوس ،روايت حکايت کهن توسط
گويندگان با ت ٌاکيد بر فضاي طنز و سرگرمي،توجه به استعدادها و خالقيت هاي
مخاطب در زمينه خوانندگي ،تقليد صدا ،اجراي راديويي ،دکلمه و شعر
ديده شد به همچنين در بخش اجراي لطيفه ها گويندگان برنامه با
توجه به مسابقه و توان اجراي نمايشي و تيپيکال ،لطيفه هاي ارسالي از
طرف مخاطبان را بهصورت زنده به نمايشي کوتاه تبديل مي کردندکه با
استقبال مخاطبان مواجه شد.
روز صبا ،نوروز صبا در راديو صبا
در شبکه اي که «خشم » ممنوع است و همه بايد بخندند ،مسلم است ،
تيمي که برنامه اي را هدايت مي کند نيز آدم هايي بشاش و خندانند که
بتوانند فضاي خوبي را براي شنوندگان به وجود بياورند .
سحر جواليي يکي از تهيه کننده هاي برنامه «نوروزنامه» که به همراه
علي رضا محمد نيا تهيه کنندگي برنامه هاي ويژه نوروز را بر عهده داشته،
مي گويد:عوامل برنامه فقط به اين موضوع فکر مي کردند  ،که مخاطبانشان،در
لحظاتي که برنامه پخش مي شود از قيل و قال زندگي رها شده و
لبخند بزنند.براي همين نه تنها از مسئله اي انتقاد نکردند ،بلکه روايتگر
خبرها و اتفاقات بد نيز نبودند.با وجودي که اين برنامه در ساعاتي پخش
مي شد که مخاطبانش تازه از خواب بيدار شده يا در حال سفر و رانندگي
در جاده اند اما باز هم شنيده شد چون نه تنها نکات مربوط به نوروز
در قالب طنز بيان شد بلکه با وجود موسيقي هاي شاد و لذت آفرين ،
«مخاطب »همچنان روي موج راديو ماند.

»

كسى كه موفق به خود شناسى شود ،به بزرگترين پيروزى دست يافته است.
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حجت االسالم خاموشي مطرح کرد:

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

فراخوان  ۳۰۶۰مدرسه براي تغيير مدير

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت:
اسامي  ۳۰۶۰مدرسه براي تغيير مدير در سال تحصيلي
آينده فراخوان شده است تا از طريق آزمون داوطلبان
انتخاب شود.به گزارش خبرنگار مهر ،علي زرافشان
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ادامه داد:
بحث ارتقا کيفيت مديريتي يکي از راهبردهايي است
که سند تحول به آن پرداخته و ما چندين برنامه را اجرا
حميد حسام :

نگران تحريف
واقعيتها هستم

مي کنيم .برنامه تعالي مدرسه يکي از اين برنامه هاست
و در همه مدارس دوره اول و دوم متوسطه اجرا
مي شود و در راستاي مدرسه محوري است .فعال شدن
ارکان مدرسه نيز در اين صورت امکان پذير است .برنامه
تعالي زمينه مشارکت همه ارکان مدرسه را فراهم
مي کند و همچنين دستيابي به مدارس اثر بخش
را دنبال مي کنيم.وي درباره محور دوم فعاليت هاي
سال  ۹۷اين معاونت بيان کرد :فرايند انتخاب و انتصاب
مديران محور بعدي کاري ماست .رويکرد ما داوطلبانه
است و در اين فرايند اسامي مدارسي که قرار است
مديرانشان جا به جا شود به فراخوان عمومي گذاشته
شده و  ۳۰۶۰مدرسه تاکنون فراخوان شده اند و در
 ۲۴خرداد آزمون داوطلبان به صورت هماهنگ برگزار
مي شود .فرايند انتخاب را به فرآيند انتخاب از سوي
جامعه فرهنگيان تبديل مي کنيم.

انتقاد از کمتوجهي به مدارس معارف
رئيس سازمان تبليغات اسالمي با انتقاد از کمتوجهي
به مدارس معارف گفت :رشته معارف اسالمي نبايد
عقب بماند بايد آموزش ،پژوهش ،مخاطب و ارتباطات
در زمينه رشته هاي معارف گسترده شود.به گزارش
خبرنگار مهر ،حجت االسالم و المسلمين سيد مهدي
خاموشي ،در همايش به سوي تعالي که در کانون مفتح
برگزار شد گفت :سال  ۵۷انقالب اسالمي را در ايران
محقق کرديم .آيا انقالب اسالمي به دنبال تمدن سازي
با انسان هاي غيرمتعالي بوده است؟ خير ،پاسخ منفي
است .هدف انقالب اسالمي انسان هاي بي هويت و بي
خدا نيست.وي افزود :کشورهاي همسايه که امروز به عابر
بانک و مزدور کشورهاي غرب معروف هستند تنها به
مسائل اقتصادي فکر مي کنند اگر اقتصاد آنان در يمن
باشند جنگ راه مي اندازند ،اگر در ساختمان سازي
باشد ،ساختمان مي سازند و تنها يدک کش نام خادمين

حميد حسام نويسنده برگزيده بهعنوان «چهره سال  ۹۶هنر انقالب» ميگويد مهمترين
نگراني او براي آينده فرهنگ و هنر انقالب اسالمي تحريف واقعيتهاي تاريخي آن
است.به گزارش خبرنگار مهر ،حميد حسام ادامه داد :من فکر ميکنم اتصال به فرهنگ
عاشورا نبايد تنها در ابعادي باشد که ما را محزون کند و برداشتمان را از عاشورا به يک
رويداد غمگين تنزل دهد ،بلکه بايد يک تعبير حماسي و موج آفرين و توفنده و روبه

مشرق /محمد علي مريضاد

پرورش زنبور
يک روحاني

در دومين نشست تخصصي چهل شاهد عنوان شد:

شعر انقالب اسالمي بايد تبديل
به سبک شعري شود

شريفه هستند و به چيزي جز اقتصاد فکر نمي کنند.
حجت االسالم خاموشي گفت :مدارس علوم و معارف
اسالمي بايد مورد توجه قرار گيرند و به عنوان يک
مزيت نسبي مهم ،مورد توجه وزارت آموزش و پرورش
باشد.رئيس سازمان تبليغات اسالمي تصريح کرد :نظام
آموزش و پرورش بايد فکر کند که اين مزيت نسبي
است و اگر توجه نکند آسيب مي خورد.

جلو از آن شکل داده شود که ميتواند تضمينکننده همه نيازهاي جامعه ما در ابعاد
مختلف سياسي و اجتماعي و فرهنگي باشد.وي در همين زمينه گفت :هنرمنداني
که به درک اين ظرفيت رسيدهاند توانستهاند بهترين آثار خود را خلق کنند .من هم
در آثار امسال هنرمندان کانديداي چهره سال هنر انقالب ،اين مسئله را ديدم که هر
کس بيشتر از اين سرچشمه ارتزاق کرده موفق تر بوده است.

نمايه

خبر »

دومين نشست تخصصي چهل شاهد با موضوع بررسي  40سال هنر و ادبيات
انقالب و با حضور عليرضا قزوه  ،سعيد بيابانکي و مصطفي محدثي خراساني
در موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس برگزار شد.عليرضا قزوه دراين نشست
تخصصي با موضوع بررسي  40سال شعر انقالب اسالمي و دفاع مقدس با
اشاره به اين که شعر انقالب اسالمي در دهه شصت نياز به واکاوي بيشتري
دارد افزود :شعر انقالب با وجود خشم و قهري که در برابر ظالم داشت مهري
داشت که اين مهر مردم را جذب کرد و در کنار آن چهره هاي جديد و خالقي
حرف هاي تازه اي داشتند و در دهه شصت اتفاقات مهمي در شعر
آمدند که 
انقالب صورت گرفت و هشتاد در صد بار شعر انقالب را اين دهه شصت به
دوش کشيد و دهه هاي بعد آن را تکميل کرد.او اظهار داشت  :شعر انقالب
اسالمي بايد تبديل به سبک شعري شود.

حجت االسالم علي محمدي :

يک کتاب ،يک امت؛ شعار مسابقات
بين المللي قرآن امسال شد
در سي و پنجمين دوره از مسابقات بين المللي قرآن ،هشتاد و چهار کشور از
کشورهاي مختلف ،با شعار «يک کتاب ،يک امت» حضور خواهند داشت.به
گزارش خبرنگار مهر ،حجت االسالم علي محمدي با بيان برپايي سي و پنجمين
دوره از مسابقات بين المللي قرآن گفت :در سي و پنجمين دوره از مسابقات
بين المللي قرآن هشتاد و چهار کشور از کشورهاي مختلف ،با شعار يک کتاب،
يک امت حضور خواهند داشت.دبير سي و پنجمين دوره مسابقات بين المللي
افزود:مسابقات طالب عالوه بر حفظ وقرائت ،تفسير و رشته خطابه هاي
قرآني را اضافه کرده و دومين دوره مسابقات قرآني بانوان نيز در رشته حفظ،
اول ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد.

طرح تخفيف ويژه به فرهنگيان
آغاز ِ
در شعب فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش

حجتاالسالمعبداالميرفاضلازروحانيوني
است که عالوه برپرداختن به تحصيل علوم
ديني و شرکت در دروس بزرگاني همچون
آيت اهلل خويي و حکيم مدني و  ...در نجف
اشرف اين روزها در حال زنبورداري است
و در اين عرصه نيز به موفقيت دست يافته
و توانسته کندوهاي نگهداري زنبور خود
را بيشتر و بيشتر کند .چهار تصوير از
فعاليت آقاي فاضل را براي كسب روزي
حالل و شيرين مي بينيد .

طرح تخفيف ويژه به فرهنگيان در فروشگاه هاي زنجيره اي همواره تخفيف افق
کوروش آغاز شد و فرهنگيان شاغل با مراجعه به شعب فروشگاه هاي زنجيره اي
افق کوروش در سراسر کشور مي توانند عالوه بر تخفيفات جاري ،از تخفيفات ويژه
بهره مند شوند .به گزارش روابط عمومي شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق
کوروش ،در راستاي امضاي تفاهم نامه في مابين بانک ملي ايران و فروشگاه هاي
زنجيره اي افق کوروش ،آموزگاران و فرهنگيان عزيز مي توانند با استفاده از
ملي کارت خود ،اقالم مصرفي مورد نيازشان را از فروشگاه هاي زنجيره اي
افق کوروش در سراسر کشور خريداري کنند و عالوه بر تخفيفهاي معمول،
از تخفيف هاي مازاد و ويژه فرهنگيان نيز بهره مند شوند.

آگهي مناقصه مرحله اول نوبت دوم

شهرداري بناب به استناد بند  22صورتجلسه مورخه  9/12/27شوراي محترم اسالمي شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال  97اجراي پل عابرگذر
جوانچاي (حدفاصل پارك فدك و شهربازي) را از طريق آگهي مناقصه براساس فهرست بهاي سال  96رشته راه و باند و فرودگاه به شركتهاي واجد شرايط
واگذار نمايد .متقاضيان ميتوانند با مراجعه به امور مالي شهرداري با اخذ مدارك و مطالعه شرايط ،پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخه
 97/02/09به صورت سربسته در سه پاكت شامل( :الف  -فيش واريزي ،ب -اسناد مناقصه ،ج  -پيشنهاد قيمت) به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت
دارند .پيشنهادات رسيده روز يكشنبه مورخه  97/02/09راس ساعت  14:30در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهند شد.
رديف

عنوان مناقصه

محل اجرا

مبلغ مناقصه (ريال)

رتبهبندي الزم شركتها براي
شركت در مناقصه

 %5سپرده شركت
در مناقصه (ريال)

مدت انجام پروژه

1

احداث پل عابرگذر جوانچاي

حدفاصل پارك فدك و شهربازي

1/600/000/000

راه و باند و فرودگاه پايه 5

80/000/000

شش ماه از تاريخ انعقاد قرارداد

 -1كليه كسور قانوني اعم از (بيمه و ماليات) و غيره به عهده پيمانكار ميباشد.
 -2شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -3متقاضيان ميبايستي  %5مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب  3100003221003شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واريز و يا ضمانتنامه
بانكي ارائه نمايند.
 -4كليه هزينههاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -5سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب
ضبط خواهد شد.
 -6پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضايي مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -7به پيشنهادات قلمخورده و مبهم ،مدارك ناقص و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامي ميباشد.
 -9در صورت مشاهده هر گونه تباني ،مناقصه باطل اعالم ميگردد.
 -10مقدار  %10پيمان به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانكي در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.
 -11برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداري نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد .در غير اين صورت سپرده واريزي به نفع
شهرداري ضبط و با رعايت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 -12ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/01/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/01/28 :
خ ش97/01/21 :

نادر داوودي  -شهردار بناب

آگهي مناقصه مرحله دوم نوبت دوم

شهرداري بناب برابر موافقتنامه  1677099مورخه  96/11/15در نظر دارد از محل اعتبارات استاني اجراي پروژه جدولگذاري سطح شهر بناب را از طريق آگهي
مناقصه براساس فهرست بهاي سال  96رشته راه و باند پايه  5به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد .متقاضيان ميتوانند با مراجعه به واحد ذيحسابي شهرداري
با اخذ مدارك و مطالعه شرايط ،پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه  97/02/08به صورت سربسته در سه پاكت شامل( :الف  -فيش واريزي،
ب -اسناد مناقصه ،ج  -پيشنهاد قيمت) به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند .پيشنهادات رسيده روز شنبه مورخه  97/02/08راس ساعت
 14:30در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهند شد.
رديف

عنوان مناقصه

محل اجرا

مبلغ مناقصه (ريال)

رتبهبندي الزم شركتها
براي شركت در مناقصه

 %5سپرده شركت در
مناقصه (ريال)

مدت انجام پروژه

1

جدولگذاري سطح شهر

بلوار الله به تصفيهخانه

1/500/000/000

راه و باند پايه 5

750/000/000

چهار ماه از تاريخ انعقاد قرارداد

 -1كليه كسور قانوني اعم از (بيمه و ماليات) و غيره به عهده پيمانكار ميباشد.
 -2شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -3متقاضيان ميبايستي  %5مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب  2171140442003شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واريز و يا ضمانتنامه
بانكي ارائه نمايند.
 -4كليه هزينههاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -5سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب
ضبط خواهد شد.
 -6پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضايي مورد قبول واقع نخواهد شد.
 -7به پيشنهادات قلمخورده و مبهم ،مدارك ناقص و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -8رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي الزامي ميباشد.
 -9در صورت مشاهده هر گونه تباني ،مناقصه باطل اعالم ميگردد.
 -10مقدار  %10پيمان به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانكي در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.
 -11برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت  7روز پس از اعالم شهرداري نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد .در غير اين صورت سپرده واريزي به نفع
شهرداري ضبط و با رعايت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
 -12ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اسناد معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/01/21 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/01/28 :
خ ش97/01/21 :

نادر داوودي  -شهردار بناب

وزارت راه و شهرسازي
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران

آگهي تملک اراضي

مجاور راه آهن تهران – کرج (نوبت دوم)

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

