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◾«مرد ایرانی» بدون مجید مظفری
اواخر سال ۱۴۰۰پروانه ساخت فیلم سینمایی «مرد ایرانی»
به کارگردانی مجید مظفری و تهیهکنندگی محمدحسین
فرحبخش صادر شد ولی ساخت آن پس از هشت ماه با
کارگردان دیگری انجام میشود .فرحبخش با بیان اینکه
کریم امینی جایگزین مظفری شده است ،گفت« :مرد
ایرانی» در مرحله هماهنگی و انتخاب چند بازیگر است و
با آماده شدن شرایط ،ساخت آن آغاز خواهد شد.
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جلسه نـقــد و بــررســی کتاب
«میلیشیا» اثر مریم رمضانی،
بــه مـنــاسـبــت هـفـتــه ک ـتــاب و
کتابخوانی ،از سوی دبیرخانه
سـیا مـیــن دوره هفته کتاب
اس ـتــان خــراس ــان رض ــوی و با
مشارکت حوزه هنری خراسان رضوی در سینما
هویزه مشهد برگزار شد.
«میلیشیا»بهمعناینیرویشبهنظامیاست.این
اثر به ماجرای جذب نیرو توسط منافقین و باورها و
شیوه مدیریت آنها میپردازد.
مریم رمضانی در این نشست درباره نحوه گردآوری
اطالعات و نگارش کتاب «میلیشیا» گفت :این اثر
حاصل کار کارگاهی و شاگردی من در محضر استاد
مرحوم سعید تشکری است که طی دو سال و نیم
مراحل نگارش آن طول کشید .اطالعات تاریخی
کتاب مثل سازمان مجاهدین خلق و زندگی شهید
هاشمینژاد واقعی است اما شخصیتپردازیها
تخیلی است .رمضانی در ادامه افــزود :میلیشیا
ابـتــدا بــه ایــن صــورت نبود و داسـتــان در اردوگ ــاه
اشرف روایت میشود ولی با نگاه استاد تشکری،
تصمیم بر آن شد اتفاقها در مشهد و خراسان
صورت بگیرد و در نهایت چهارپایه اصلی کتاب را
نگهداشتیم و مابقی داستان را عوض کردیم.
ایــن نویسنده جــوان دربــاره اینکه با کــدام بخش
کتابش بیش از همه انس گرفته است ،بیان کرد:
تمام کتاب بــرای من جــذاب اســت ،امــا به نظرم
شخصیت کامران و واگویههایش با خود و خدایش
بیش از بقیه بخشها جذابیت دارد ،چراکه تحول
در ایــن شخصیت و استقامتش بــرای دریافت
حقیقت به خوبی دیــده میشود و بــرای پــردازش
شخصیت کامران زحمت زیادی کشیدم.
رمضانی همچنین در پاسخ به پرسش یکی از
مخاطبان نوجوان که پرسید با وجود اینکه شما
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سال سی و پنجم

◾

◾«مجید صالحی» اسیر میشود
فیلمبرداریفیلمسینمایی«شمارهدهگریخت»بهکارگردانی
حمیدزرگرنژادوبابازیمجیدصالحیآغازشد.دراینفیلم
مجیدصالحی،سیامکصفری،بهرنگعلوی،احمدکاوری
و…بهایفاینقشمیپردازند«.شمارهدهگریخت»روایتگر
قصهفرارپرماجراییکاسیرایرانیاززندانرژیمبعثعراق
است .سازندگان در نظر دارند این فیلم را برای حضور در
چهلویکمینجشنوارهفیلمفجرآمادهکنند.

اکران آخرین نقشآفرینی «علی سلیمانی»

فیلم سینمایی «سوییپر» به کارگردانی امین شجاعی ،در
آستانه جام جهانی فوتبال برای نخستین بار توسط سامانه
اکران مردمی عمار اکران خواهد شد« .سوییپر» که در ژانر
کودک و نوجوان تولید شده ،در استان کرمان جلو دوربین

◾

◾ فصل دوم «آقای قاضی» میآید
به گفته بهرنگ ملک محمدی ،مدیر گــروه فیلم و سریال
شبکه دو سیما فصل دوم مجموعه نمایشی «آقای قاضی»
به تهیهکنندگی احمد شفیعی و کارگردانی سجاد مهرگان و
فصلسومسریال«وضعیتزرد»بهکارگردانیمجیدرستگار
از آثاری است که در دستور کار برای تولید قرار دارد .مهران
رجبی ،مریم سعادت ،زینالعابدین تقیپور ،بهار داورزنی و
مهدی رضایی بازیگران اصلی سریال «وضعیت زرد» بودند.

رفته است و چهار بازیگر اصلی نوجوان فیلم از بین۴۰۰
بازیگر نوجوان در این استان کشف و استعدادیابی شدهاند.
این فیلم که تم فوتبالی دارد به موضوع حمایت از تولید ملی
میپردازد« .سوییپر» آخرین نقشآفرینی مرحوم علی
سلیمانی در مقام بازیگر است و عزتاهلل رمضانی ،علیمحمد

جشنامضای«میلیشیا»نوشتهمریمرمضانیبرگزارشد

پرداخت هنری به تاریخ
انقالب و مسئله نفاق

گزيده

جامعه به پردازش و نوشتن کتابهایی از این دســت بسیار نیاز دارد .اگر
هنر کنار موضوعات و معضالت سیاســی و اجتماعی قرار بگیرد بهتر در
جان مخاطب مینشــیند مانند موضوعاتی درباره نفاق و منافق که کتاب
«میلیشیا» از این دست است.

زن هستید ولی متن کتاب بسیار مردانه است؛
ایــن تناقض را چطور حــل کــردیــد ،تصریح کــرد:
میلیشیادوبارنوشتهشدودرنسخهاصلی«پروا»
شخصیت اصلی داستان و مادر میلی بود که این
مــدل ،با روحـیــات من هماهنگتر بــود ،امــا پس
از یک سالونیم بررسی گروهی و فــردی زیر نظر
استاد تشکری که بسیار دقیق و آشنا به فضای

انقالب بود ،دیالوگها حالت مردانه پیدا کرد و این
رفت و برگشتها سبب واقعیتر شدن لحنها و
شخصیتهاشد.

◾

◾ترسیم دقیق سازمان منافقین
محمدجوادهاشمینژادکهازمیهمانانایننشست
بود ،گفت :جامعه به پردازش و نوشتن کتابهایی از

◾

◾تارانتینو سریال میسازد
کوئنتین تارانتینو در حــال تبلیغ کــتــاب جدیدش
«تعمقی در سینما» ،اعــام کرد یک سریال هشت
قسمتی تلویزیونی را سال آینده جلو دوربین میبرد.
وی درباره سریال جدیدش توضیح بیشتری ارائه نکرده
اما گفته روی پروژههای مختلفی کار کرده که نوشتن
نمایشنامهای پیش از ساخت «روزی روزگ ــاری در
هالیوود» یکی از آنها بوده است.

رادمنش ،صالح شجاعی ،پارسا کاربخش ،مهرشاد قادری،
یاسین علیزاده از دیگر بازیگران این فیلم هستند.
عالقهمندان برای اکران مردمی فیلم سینمایی «سوییپر»
میتوانند به سایت عماریار مراجعه و با کمترین امکانات آن را در
مدارس ،مساجد ،حسینیهها ،فرهنگسراها و ...اکران کنند.

این دست بسیار نیاز دارد .اگر هنر کنار موضوعات
و معضالت سیاسی و اجتماعی قرار بگیرد بهتر در
جان مخاطب مینشیند مانند موضوعاتی درباره
نفاقومنافقکهکتاب«میلیشیا»ازایندستاست.
مدیر مؤسسه هابیلیان خانواده شهدای تــرور با
اشاره به موضوع دستگیری حمید نوری در سوئد
گفت :نویسنده در این کتاب سازمان منافقین و
ابعاد مختلف آن را با جزئیات دقیق ترسیم کرده
اما نمایش شیوههای مغزشویی نوجوانان و افراد
تحت نفوذ خود به خوبی صورت نگرفته است و
بهتر بود به روش تربیتی نوجوانان ،مدل فکری
والدین آنهــا و روابطشان نیز پرداخته میشد تا
دلیل گرایش نوجوانان به سازمان مجاهدین خلق و
شستوشوی مغزی روشنتر شود.
در بخش دیگری از نشست نقد و بررسی کتاب
میلیشیا ،محمدامین فرجاللهی به درک و ارتباط
نویسنده با موضوع تأکید کرد و افزود :گاهی افرادی
که با موضوعاتی ازجمله نفاق و سازمان مجاهدین
خلق به سمت هنر میآیند و قصد مستندسازی
دارند فقط برای کارنامهسازی است ،اما پرداخت
هنرمندانه تاریخ انقالب به طور کامل در کتاب
میلیشیا صورت گرفته و مشخص است نویسنده
بــرای آن زحمت بسیاری کشیده و قلم توانای
نویسنده نیز گویای اثرگذاری این کتاب است.
فرجاللهی بــا تشریح اطالعاتی درب ــاره سازمان
مجاهدینخلقگفت:کتابمیلیشیاتمرکزخوبی
بر ساختار این سازمان و موضوع نفاق دارد .کتاب با
شهادت شهید هاشمینژاد تمام میشود و چهره
تــرور و منافق را پررنگتر میکند و واقعیت را با
انگشت و رنگی به مخاطب نشان میدهد.
در پایان برنامه نیز جشن امضای کتاب با حضور
نویسنده ،محمدرضا جهانپا بازیگر تئاتر ،علیرضا
مهرداد نویسنده ادبیات داستانی دفاع مقدس و
میهمانان نشست برگزار شد.

اساس نظام آموزشی
حرکتبه سمت
مطالعهنیست

مهدی رمضانی ،دبیرکل
نهاد کتابخانههای
عمومی کشور گفته
است :کودکان ما تا پیش
از ورود به نظام آموزشی
و در کنار خانوادهها،
کتابخوانتر هستند
تا پس از ورود به نظام
آموزشی ،چون اساس
نظام آموزشی ما حرکت
به سمت مطالعه بهویژه
مطالعه آزاد نیست.
افرادی که مطالعه
میکنند ،برای کتاب
خواندن فرزندانشان
در سنین پایین هم
سرمایهگذاری میکنند.
گواه این موضوع
دور مالی تولید کتاب
کودک و فروش آن در
بازار و همچنین میزان
امانت کتاب کودک در
کتابخانههای عمومی
است.

کتاب

در آیین رونمایی کتاب «مکث» مطرح شد

داشتن مدیران فرهیخته
جزو حقوق مردم است

آیینرونماییکتاب«مکث؛درنگیدرهشتادکتاب»
تألیف دکتر حسین انتظامی با حضور سیدعباس
صالحی؛ مدیر مسئول مؤسسه و روزنامه اطالعات،
حجتهللا ایوبی و مختارپور؛ رئیس سازمان اسناد
و کتابخانه ملّی ایران در اندیشگاه فرهنگی سازمان
اسناد و کتابخانه ملّی برگزار شد.
حسین انتظامی مــؤلــف کـتــاب تــوجــه بــه فرهنگ
کتابخوانی را یک دغدغه مشترک برشمرد و با تأکید
بر اینکه کتابخوانی برای مدیران یک ضرورت است،
عنوان کرد :ترویج فرهنگ کتابخوانی برای مدیران در
هر سطحی یک ضرورت است و یکی از کارهایی که
اصحابرسانهوخبرنگارانمیتوانندبرایگسترشاین
امر انجام دهند ،طرح سؤال از مدیران ،با این مضمون
است که آخرین کتابی که مطالعه کردهاید ،چیست؟
برایاثرگذاریبیشتراینطرحتنهابهنامکتاببسنده
نکنند و از مدیران بخواهند دو دقیقه درخصوص
کتاب ذکر شده ،صحبت کنند ،چراکه جامعه امروز
ما ،مدیران آگاهی را میطلبد که عــاوه بر تسلط در
حوزه تخصصی خود ،باید تسلط نسبی به مسائل
فرهنگی،فرهنگعمومیوتاریخداشتهباشند.داشتن
مدیران فرهیخته ،جزو حقوق مردم است و این امر
میسرنمیشودمگربامطالعهوافزایشآگاهیمدیران
سطوحمختلفکهاینآگاهینیزازطریقمطالعهکتاب
بدست میآید .وی تأکید کرد :علت تأکید بر آگاهی
و افزایش مطالعه کتاب توسط مدیران این است که
سرنوشت ملت در دســت مدیران اســت و بیشک
مدیرانی که خود را بینیاز از مطالعه و آموختن بدانند،
برایجامعهبسیارخطرناکخواهندبود.
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صفحه 7

تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094996000050

آگهی مناقصه عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد2001094998000023 :

40111170

امور قراردادهای شهرداری منطقه 4

40111148

موضوع  :تهیه و نصب اقالم كارفرمایی استخر شهید قربانی
مبلغ برآورد 56.100.000.000:ریال
جهت كسب اطالعات بیشتر  ،دریافت اسناد و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت
(ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید  .این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir
نیز درج می گردد.تلفن تماس 05131294049 :

آگهیمناقصهعمومی

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای »نوبت دوم

40111088

/40111147ح

مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول ا( ..ص) بیرجند
معاونت مهندسی مرکز آموزش در نظر دارد به منظور احداث گردان پنجم با مشخصات ارائه شده ذیل نسبت به برگزاری تشریفات
مناقصه اقدام نماید.
الف :مشخصات طرح :احداث گردان پنجم به متراژ ساختمان  896/67متر مربع ( سوله آموزشی ) با ابعاد  12/30 * 24/30به تعداد  3باب سوله
ب  :برآورد ریالی طرح  :مبلغ برآورد ریالی طرح به میزان  57/576/658/944ریال می باشد.
ج محل تامین اعتبار :سایر منابع – طرح شهید سلیمانی
د :سیستم سرمایشی  :كولر آبی گرمایش  :بخاری گازی – سیستم كنترلی  :دوربین مدار بسته
ه :نوع اسكلت  :فلزی فرم سوله ابعاد 12/30 * 24/30
و  :ضمانتنامه  :تضمین شركت در مناقصه به مبلغ 2/878/832/947ریال شامل ضمانتنامه معتبر بانكی با فیش واریزی نقدی به حساب اعالمی در اسناد مناقصه می باشد.
ز :شرایط اجرای طرح :پیمان به صورت اجرای كارهای ساختمانی مقطوع با پیمان فهرست بهایی و فاقد هرگونه تعدیل آحاد بهاء ما به التفاوت مصالح جبران براساس فهرست
بهای پایه ابنیه  ،مكانیكی – برقی سال1401و احتساب كلیه ضرایب متعلقه به فهرست بهاء است.
ح  -كسورات  :كسورات مطابق ضوابط و ابالغیه های مورد عمل در طرح های غیر عمرانی مركز آموزش محمدرسول ا(...ص) بیرجند و در پایان با ارایه مفاصا حساب تسویه
میگردد.
ط :مدت اعتبار پیشنهادات  3:ماه می باشد.
ی :شرایط مناقصه گزار :مناقصه گزار رد یا قبولی تمامی و یا هر یک از پیشنهادات  ،مختار است و به پیشنهادات مشروط  ،مخدوش و فاقد فهرست تجزیه بهاء ترتیب اثر داده
نخواهدشد.
ك :تاریخ واگذاری اسناد مناقصه  :از مورخ  1401/08/29تا  1401/09/03میباشد.
ل :آخرین مهلت قبول پیشنهادات  1401/09/13:می باشد.
م  :تاریخ بازگشایی پاكات مناقصه :مورخ 1401/09/15می باشد.
ن :محل بازگشایی پاكات مناقصه :به آدرس كیلومتر 18جاده بیرجند – زاهدان مركز آموزش مرزبانی محمد رسول ا(..ص) فراجا بیرجند.
لذا از تمامی پیمانكاران دارای گواهی صالحیت پیمانكاری معتبر صادره از سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور كه در سامانه ساجات قابل رویت دارای حداقل رتبه  5در ابنیه
(دارای ظرفیت مجاز و آزاد برای شركت در مناقصه منتسب با برآورد كل پروژه ها) می باشند ودارای گواهی صالحتی ایمنی و صالحیت اجتماعی دعوت میگردد حداكثر ظرف
مدت 5روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم با به همراه داشتن فتوكپی برابر با اصل رتبه بندی شركت ( تاییدیه صالحیت پیمانكاری كشور) مودیان مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده)
صورت های مالی حسابرسی شد منتهی به سال جاری (برای پروژه ها با برآورد بیش از  10برابر سقف معامالت عمده دوسال اخیر جهت اعالم آمادگی و دریافت اسناد به منظور
ارزیابی توان اجرایی كار توسط دستگاه مناقصه گزار به آدرس كیلومتر 18جاده بیرجند – زاهدان مركز آموزش مرزبانی محمد رسول ا(...ص) فراجا بیرجند مراجعه و در صورت
نیاز با شماره تلفن 05621824349تماس حاصل فرمایند.
هزینه درج هر نوبت آگهی و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه میباشد.

40111157

40111189

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد

صنایع شهید رحیمي طاري در نظر دارد

نسبت به خرید  /ساخت اقالم مشروحه ذیل  .از طریق برگزاري مناقصه
عمومي به پیمانكاران واجد ش�رایط اقدام نماید .از كلیه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت مي ش�ود از تاریخ درج
آگهي جهت دریافت اسناد مناقصه  .نقشه و مشخصات فني به نشاني تهران ،كیلومتر  35جاده خاوران  ،پاكدشت
 ،بعد از شهرك شهید مطهري  ،صنایع شهید رحیمي طاري  ،معاونت بازرگاني(تلفن تماس جهت هماهنگي براي
دریافت اسناد مناقصه( 021-36076690یا ) 09906105435مراجعه نمایند  .مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ
1401 /08/28لغایت  1401/09/07از ساعت  8صبح الي 12:00و از ساعت  13لغایت  15:30خواهد بود و اسناد مناقصه
را مي بایس�ت تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخه  1401/09/07به آدرس مذكور تحویل نمایند  .استعالم هاي
واصله واجد ش�رایط در روزسه ش�نبه مورخه 1401/09/08راس ساعت 8صبح بازگشایي و بررسي خواهد شد  .به
پیشنهادهاي فاقد امضاء  ،مهر یا سپرده معتبر  ،مخدوش و مشروط و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
پرداخت هزینه آگهي مناقصه به عهده برندگان مناقصه مي باشد .

 -1فلوفرم لوله آلومینیومی با كد  W 880001تعداد  7500عدد براساس نقشه و مشخصات فنی

شناسه آگهی  1412019م الف 3214

-

آگهی مناقصه عمومی (سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد)
شماره فراخوان در سامانه ستاد2001094942000057 :

موضوع :ویدئومتری و بهسازی چاههای فضای سبز
مبلغ برآورد 14.458.000.000 :ریال
جهت شركت در مناقصه كسب اطالعات بیشتر به سایت سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir
مراجعه نمائید وهمچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irدرج مي گردد .

موضوع :مرمت گذرگاه همسطح عابر پیاده بولوار هدایت
مبلغ برآورد14.963.625.651 :
جهت كسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شركت در مناقصه ،به سامانه تداركات الكترونیكی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir
امور قراردادها و پیمان های شهرداری منطقه2
نیز درج می گردد.

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

در نظر دارد ساختمان خیابان عبادی  80را با مشخصات ذیل
از طریق مزایده به فروش برساند.
 -1متراژ زمین (عرصه) 368/07متر
 -2متراژ ساختمان (اعیان) حدود 545متر
 -3تعداد طبقات:
 طبقه همكف به مساحت 59.16مترمربع به مبلغ پیشنهادیپایه 6.005.000.000ریال
 طبقه اول غربی به مساحت 125.23متر مربع به مبلغپیشنهادیپایه14.800.000.000ریال
 طبقه اول شرقی به مساحت  125.37متر مربع به مبلغپیشنهادی پایه 16.000.000.000ریال
-طبقه دوم غربی به مساحت 125.22متر مربع به مبلغ

پیشنهادی پایه 12.600.000.000ریال
 -4دارای پاركینگ اشتراكی و حیاط اختصاصی طبقه همكف
 -5كف اتاقها سنگ دارد
 -6دیوارهای سالن و اتاق ها رنگ دارد
-7آشپزخانه فقط طبقه همكف و طبقه دوم كابینت ام دی اف
 -8سیستم سرمایشی یک عدد كولر آبی برای هر واحد دارد
-9سیستم گرمایشی بخاری
 -10عمر ساختمان حدودا ً  30سال
 -11امتیازات :برق و گاز هر واحد جدا آب مشترك با واحدهای
تجاری همجوار  ،تلفن یک خط
 -12آدرس نبش خیابان عبادی 80
شناسه آگهی  1412995م الف 8504

