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 رمان نویسنده تقدیر شده جایزه شهید غنی پور 
نقد می شود

رم��ان »باغ خرمال��و« اثر هادی حکیمیان که انتش��ارات 
شهرستان ادب آن را منتشر کرده رونمایی و نقد خواهد شد.

بنیاد فرهنگی صبح قریب با مشارکت فرهنگسرای انقالب 
اسالمی، دومین نشست ادبی »رصد صبح« را به بهانه رونمایی 

و نقد رمان تازه نویسنده جوان و موفق کشور، هادی حکیمیان 
برگزار خواهد کرد.

این رمان به نام »باغ خرمالو« توس��ط نشر شهرستان ادب 
منتشر شده اس��ت. در این نشس��ت عالوه بر حضور نویسنده، 

کارشناس��انی از جمله علی اصغر عزتی پاک، محمدرضاش��رفی 
خبوشان و محمدمهدی سیار حضور خواهند داشت.

عالقه مندان می توانند امروز سه شنبه 21 شهریور ساعت 17 
در فرهنگسرای انقالب اسالمی از این برنامه استفاده کنند.

ترنم احساس

چه گناهی از عشق زیباتر؟
اسماء سجادی پویا

تو به تاوان عشق می میری چه گناهی از عشق زیباتر؟
لحظۀ ترک "جنُت الکاِفر" چه تنی از تنت مهیاتر؟

از همان قطره خون که از هابیل تا به خون مسیح روی صلیب
از گلوی بریدۀ جرجیس تا به یحیی و بعد یحیی تر

تکیه بر خون عاشقان زده ایم از نخستین دقیقه های بشر

خون بریزید و قتل عام کنید، بشود پشت عشق دریاتر
از تو فریاد را نمی شنوند، کدخدایان، مدافعان بشر

مصلحت نیست پس نخواهد شد از غمت چشم های دنیا تر
زخم هایت برای دیده شدن شاهدی جز خدا نمی خواهد

در نگاه جهان و چشم خدا حال پنهان تری، هویداتر

نگاه

چرا سریال »شهرزاد« تنها با یک چشم 
به تاریخ معاصر نگاه می کند؟

رضا رسولی

سریال »شهرزاد« در حالی به قسمت های پایانی فصل دوم 
خود نزدیک می ش��ود که با ریزش جدی مخاطب مواجه است. 
به نحوی که برخی مخاطبان پیش��ین، یا از همان قسمت های 
نخس��تین این فصل، دنبال کردن این سریال را رها کرده اند و 
ی��ا برخی مخاطبان همراه، متناوبا آن را دنبال می کنند،  بدون 
آنکه شور و شوق فصل قبل در حس و حال آن ها وجود داشته 

باشد.

در ی��ک نگاه، تمام عوامل ب��رای نگهداری مخاطبان قبلی 
و حتی افزایش آن ها وجود دارد: تبلیغات گس��ترده، بازیگران 
مش��هور، جذابیت ه��ای بصری،گ��روه س��ازنده و کارگردان��ی 
حرفه ای. اما به نظر می رس��د مس��ئله اصلی ریزش مخاطب و 
کم جاذبه شدن این سریال، به داستان آن باز می گردد. در این 
فرصت بنا براین نیست که درباره چند و چون وضعیت نمایشی 
اثر و تناس��ب داش��تن یا بی تناسبی آن از حیث اینکه قصه آن 
ترکیبی از وضعیت عش��ق وخیانت، جنایت و مکافات یا دیگر 

وضعیت ها و حاالت دراماتیک است، پرداخته شود.
نقد تحلیلی فیلمنامه آن را هم از جهت خلق شخصیت های 
جدید، کش��ش داس��تانی، فراز و فرود، گره افکنی، گره گشایی، 
ش��خصیت پردازی و گفت وگونویس��ی به وقت دیگری موکول 
می کن��م و صرفا به دو موضوع محل توجه و تامل این س��ریال 

شبکه خانگی از حیث مضمونی اشاره می کنم.

یک.درون مایه ی ش��هرزاد برمبنای یک عشق مثلثی بلکه 
مربعی، ش��کل گرفته است.فرهاد، دوس��تدار و خواهان شهرزاد 
ب��وده. به دس��تور بزرگ آقا، قب��اد با ش��هرزاد ازدواج می کند و 
عاش��ق او می ش��ود. بعد به اعتبار همان دستور، شهرزاد از قباد 
جدا می شود و به عاشق آغازین خود می رسد، ولی باز قباد است 
که رها نمی کند و همچنان برای رس��یدن به ش��هرزاد دست و 
پا می زند.در میانه داس��تان متوجه می ش��ویم که بزرگ آقا نیز 

خواهان شهرزاد بوده ولی عشق خود را آشکار نکرده است.
چرخاندن زنی از این خانه به آن خانه و تالش مردان برای 
دستیابی به او، حتی در زمانی که در عقد و عهد دیگری است، 
ماجرای��ی مش��مئزکننده و دور از هنجارهای جامعه پاک و در 
تقابل ب��ا حیثیت و اعتبار یک بانوی محترم و بر خالف غیرت 
مرد مسلمان است که متاسفانه در این سریال بی پرده و آشکارا 
به تصویر کش��یده می شود و جای این سوال را باقی می گذارد 

که آقای کارگردان تا کی می خواهید این زن را دست به دست 
کنید؟

2- بستر اجتماعی وقایع این سریال را دوران نخست وزیری 
دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد تشکیل می دهد.

واقعیت تاریخ این اس��ت که تمام طول و عرض تالش ها و 
حرکت های اجتماعی و مردمی دهه 20 و 30 برای دس��تیابی 
ب��ه آزادی و جامعه آرمانی، با کوش��ش بزرگانی چون آیت اهلل 
کاش��انی و دکتر مصدق ش��کل گرفته اس��ت. در حالی که در 
س��ریال ش��هرزاد، ما صرفاً و فقط نام دکتر مصدق را به عنوان 
مصلح اجتماعی و محور حرکت های اجتماعی ضد س��لطنت و 
دیکتاتوری می ش��نویم و اساس��اً نام وعنوانی از مجاهدت های 

روحانی مجاهد دوران یعنی مرحوم آیت اهلل کاشانی نیست.
گویی شهرزاد قصه گوی ما، تنها با یک چشم تاریخ معاصر 

را نگریسته است.)تسنیم(

دلنوشته حبیب کاوش به سیدعباس صالحی؛
یر! آیا فیلمهای اسکاری و جشنواره ای  آقای وز

منعکس کننده همه چهره ایران است؟
مصاحبه شما، قلقلک خوشایندی در ذهن اینجانب 
و بعضی ایجاد کرد. ش��خصی را در مقابل خود دیدم که 
چش��م هایش پر از دیدن فیلم و تاتر و سینه ماالمال از 

خواندن کتاب می نماید.
اظهارات وزیر محترم و فرهنگ و ارش��اد اس��المی، 
جن��اب عباس صالحی اش��تیاق فراوان��ی در دل اهالی 
فرهنگ و دلس��وزان برانگیخته است. ایشان از عالقه به 
فیلم بن ه��ور گفته اند و عالقه به رمان دن آرام. در این 
شرایط سینماگران به اظهارنظرات وزیر محترم واکنش  
نش��ان می دهند که این اظهارات اگر احساسی به تعقل 
آمیخته ش��ود، می تواند به عنوان مش��اوره های مجازی 
موثر باشد. حبیب کاوش تهیه کننده، کارگردان سینما 
متنی را اخیرا در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده و 
درباره اظهارات اخیر وزیر محترم ارشاد مطالبی را درج 
کرده که حاوی نکات ارزش��مندی اس��ت. متن حبیب 

کاوش بدین شرح است:
وزیر محترم ارشاد و فرهنگ اسالمی

با س��الم و احترام جسارتا عرض می کنم نتوانستم. 
نتوانس��تم امید ایجاد ش��ده پس از خوان��دن مصاحبه 
ش��ماره 2934 روزنامه ش��رق ش��ما را در خود پنهان 
نگهدارم. راس��تش س��ال ها بود که دیگر انتخاب وزرای 
کابینه ه��ای مختلف فرقی هم نمی کند چه اصالح طلب 
و چه اصولگ��را و حتی وزیران ارشادش��ان هیجانی در 
من و بس��یاری دیگر بر نمی انگیخ��ت آخر چه بگویم؟ 
دیرزمانی اس��ت که فضای س��ینمای ایران انباش��ته از 
ح��رف و قول های در هوا مانده اس��ت ام��ا آن مصاحبه 
شما، عرض کردم قلقلک خوشایندی در ذهن اینجانب 

و بعضی ایجاد کرد. 
ش��خصی را در مقابل خود دیدم که چش��م هایش 
پ��ر از دی��دن فیلم و تاتر و س��ینه ماالم��ال از خواندن 
کت��اب می نماید. ت��ازه آمده، از رم��ان تکان دهنده دن 
آرام می گوید کتابی که به درستی زمینه حدوث انقالب 
اکتبر روسیه را با بی رحمانه ترین توصیف صحنه ها بیان 
میکند و نه از دکتر ژیواگو پاس��ترناک - هر چند زیبا و 
محکم - اما در راس��تای غ��رب و تخریب انقالب اکتبر. 
از ژان کریستف رومن روالن می گوید همان خالق جان 
شیفته و گاندی که با کنش های ژان کریستف اش تقریبا 
قریب به اتفاق روش��نفکران جهان و به ویژه جهان سوم 

را به ریخت دلخواه خود در آورد. 
مس��لط به امور دین چش��م و گوش ها پر از نقاشی 
و موس��یقی، به چهارده سالگی بن هور دیده و شاید ده 
فرمان و... و این همه انباش��ت ذهن! س��یال ذهن مارا 
ب��ا آندره مال��رو وزیر پر نفوذ و با س��واد فرهنگ کابینه 
ش��ارل دوگل به مقایس��ه برده بود که... که س��خنرانی 
اخیرتان به هنگام تودیع،سطل آب سردی شد، پاشیده 
ب��ر این تن ع��رق ک��رده! فرمودید )مگ��ر( چقدر روی 
س��ینما سرمایه گذاری کردیم؟ که صد البته درست هم 
فرمودید از حفره های بزرگ است و قابل بحث، در ادامه 
اما می فرمایید: اما مارا با س��ینمایمان و اس��کارهایمان 
می شناسند! واقعا جهانیان ایران امروز را فقط و فقط به 

فیلم های اسکاریش می شناسد؟
زودتر گفته باش��م که نگارنده خود از طرفداران پر 
و پا قرص آن نوع از س��ینما هس��تم و بس��یاری از آن 
فیلم ها را بارها و بارها با لذت و گاه با افتخار می بینم اما 
سوال اینجاست که آیا به زعم شما فیلم های اسکاری و 
جش��نواره ای منعکس کننده همه چهره ایران است؟ آیا 
جهانیان فقط ما را به فیلم های اسکاریمان می شناسند 
یا ... مثال ب��ه مقاومتمان در مقابل غرب؟باز عرض کنم 
که اینجانب سر آن ندارم که در این مقال اثبات کنم که 
کدام طرف - ما یا غربیان - درس��ت می گوید و یا ... اما 
این رودررویی وجود دارد و هست و چه بخواهیم و چه 
نخواهیم بخش اصلی شناس��نامه امروز ایران را تشکیل 

می دهد، باعث تاسف است...
اما واقعیت دارد که این س��ال ها ایران به س��که ای 
مانند ش��ده است که متاس��فانه دو رو دارد روی داخلی 
آن را که اصال هم قابل دفاع نیست سینمای جشنواره ای 
با قدرت و گاه با بی رحمی نمایندگی می کند جامعه ای 
س��خت بحرانی، پر از اختالس و فس��اد و ریاء اما روی 
دیگر سکه چه؟ آن چهارده کیلومتر دلهره آور خاطرتان 
هست؟ تنها چهارده کیلومتر، چهارده کیلومتر لشگریان 
به اصطالح خلیفه شام و عراق با مرزهای غربی ما فاصله 
داشتند! جز چند کشور محدود جهانی هوچیگر و خراج 
و سر رشته دارش بودند!زن و بچه و ناموس و مال بالد 
س��وریه و عراق که هیچ از خود کرده بودند و وحشیانه 
به غنیمت برده و می بردند و هرشب هم تاللو چراغ های 
روش��ن پیش رویش��ان به خاطر ایجاد رعب و وحش��ت 
در دل همس��ایگان از بی بی سی و voaو... پیروزمندانه 
پخش و بزرگنمایی می ش��د! خاطرتان هس��ت؟ تقریبا 
از ب��زرگ و کوچک همه با اضطراب و وحش��ت منتظر 

نفوذش به داخل کشور خودمان بودیم.
اما چ��ه معجزه ای رخ داد؟چه کس��ی بی��دار بود؟ 
ک��دام جوان و جوانانی حتی با نگاه به فلس��فه انتقادی 
و گاه بجای فیلم های اس��کاری و جشنواره ای اما بی دل 
و دس��تار به صحرا و کوه و کمر زدند؟ و یا هش��ت سال 
دفاع مقدس هنوز خاطرتان هست؟ویا فلسطین که قرار 

بود و هست ایران ام القرای آن باشد! 
آن س��ر ماجرا که آمریکا باش��د نیمی از بهترین و 
موثرتری��ن تولیدات س��ینماییش در مورد مش��روعیت 
دادن به صهیونیست هاس��ت همان فیلمی که ش��ما در 
چهارده س��الگی دیدید و احتماال مجذوبش ش��دید با 
سرمایه صهیونیست ها و برای براءت بخشیدن به جهود 
از نگاه مسیحیان جهان - که اعتقاد داشتند و هنوز هم 
که مسیح توسط جهودان لو رفت و کشته شد - ساخته 
ش��د آن هم چند بار؟ س��ه بار! ویا ده فرمان و... ! حال 
پیدا کنید ظرافت کار و پیچیدگی تبلیغ را! اما این س��ر 
که ما باشیم چه؟ - ما فقط نگاه! - برهوت برهوت! شاید 

یکی دو فیلم و... دیگر هیچ!
جن��اب آقای صالحی وزیر محت��رم و کار بلد وزارت 
محترم ارشاد ممکن است که از آن دفاع ها چه مقدسی 
چه حرمی و چه فلسطینی اش در سینمای ایران جلوه ای 
قابل ذکر وجود نداش��ته باش��د و... و شاید حتی بعضی 
حوصله اش را هم نداش��ته باشند اما چه باک؟ که جهان 
در زیر پوستش همه آنها را دریافته و در خواهدش یافت 

چه رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون.
با احترام حبیب کاوش

نکوداش��ت جش��ن  مراس��م 
س��ینمای ای��ران، ب��ا حضور گزارش رسانه

جمعی از مدیران و هنرمندان 
سینمایی در ایوان  شمس  برگزار شد.

در این  مراس��م با اج��رای کامران ملکی، طبق 
اعالم قبلی قرار بود از سیروس ابراهیم زاده، حسین 
علیزاده، کیانوش عیاری و محمدحسن خوشنویس 
تقدی��ر و تندیس ه��ای افتخار خانه س��ینما به یاد 
سیف اهلل داد اهدا شود که اولین بخش به سیروس 

ابراهیم زاده اختصاص داشت.

تاریخ معاصر ایران وامدار سینما است
س��یروس ابراهی��م  زاده پ��س از آنکه توس��ط 
جمعی از همکاران خود تقدیر ش��د در س��خنانی 
گف��ت: تواض��ع نمی کن��م بگوی��م که ش��امل این 
الطاف ش��ما نیس��تم چون می گویند پشت تواضع، 
تفرعن وحش��تناکی وجود دارد ول��ی واژه ای برای 
خوش��حالی ام  پیدا نمی کنم. ای��ن مجالس در وهله 
اول برای نس��ل جوان از این جهت ارزشمند است 
که متوجه می ش��وند راه س��ختی که طی می کنند 
بی اج��ر نمی ماند. ضمن اینکه برای آن کس��ی که 

تجلیل می ش��ود هم این حس��ن را دارد که دوران 
سپری شده خود را مرور می کند.

این بازیگر همچنین افزود: من خوش��حالم در 
عصری هس��تم که س��ینما پرچمدار بازشناساندن 
فرهنگ غنی اجتماعی ماست. االن کمتر جشنواره ای 
است که ایرانی در آن نباشد و تاریخ معاصر ایران از 

این جهت وامدار سینمای ایران است.
وی با اش��اره به برخی اعتراض ها و واکنش ها 
از سوی س��ینماگران مثل آتش زدن کارت گفت: 
این کارها لطمه ای اساسی به جان فشانی نسل های 

گذشته ما می زند.

کار فرهنگی هوا و هوس نیست
محمدحسن خوشنویس با اشاره به صحبت های 
معتمدآریا که به همراهی های همسرش اشاره کرده 

بود، گفت: نمی ش��ود ف��ردی کاری را در عرصه ای 
انج��ام دهد و تنها بوده باش��د و من هم همس��ر و 
خانواده ام همیش��ه همراهم بودند همان طورکه در 

فیلمخانه نیز همکارانم با من همراهی می کردند.
او اف��زود: االن  فرهن��گ ب��ا تصوی��ر در دنی��ا 
همه گیر می ش��ود و در این عصر نقش کسانی که 
با تصویر س��رو کار دارند، بس��یار مهم است. عالوه 
بر این کس��انی که وارد عرصه فرهنگی می ش��وند 
باید بدانند این کار هوا و هوس نیس��ت بلکه برای 

تمام عمر است.
وی ادام��ه داد: کس��ی که در ای��ن  ح��وزه کار 
می کن��د باید تاریخ و سیاس��ت و...  را بشناس��د و 
امیدی هم به هیچ دولتی نداش��ته باشد. به همین 
دلی��ل از آنجا که اینجا توس��ط یک نهاد صنفی از 

من تجلیل می شود در مراسم حضور پیدا کردم.

س��ومین بزرگداش��ت این مراس��م با تقدیر از 
کیانوش عی��اری همراه بود ک��ه علیرضا داودنژاد، 
حس��ن فتحی، فرش��ته طائرپ��ور و مرتضی رزاق 

کریمی از این فیلمساز تقدیر کردند.

 تناقض های عجیب و غریبی
در سینمای ایران وجود دارد

کیان��وش عیاری هم پ��س از دریافت تندیس 
خ��ود اظهار کرد: کیف ک��ردم از این صحبت هایی 
که ش��نیدم اما نمی خواهم درباره توقیف دو فیلم 

آخرم و فیلمهای دیگرم صحبت کنم.
او در جمالتی کوتاه به دش��واری ساخت فیلم 
و توس��عه فرهنگی اشاره کرد و گفت: تناقض های 

عجیب و غریبی در سینمای ایران وجود دارد.

از مسئوالن انتظار نداشته باشید
بخ��ش انتهایی این آیین با تقدیر از حس��ین 
علیزاده و با سخنان محمد سریر، ابراهیم حقیقی، 
همایون اسعدیان و امین تارخ درباره این آهنگساز 

همراه بود.
علیزاده پس از دریافت تندیس خود بیان کرد: 

خوب است که وقتی این همه دوستان لطف دارند 
و مقدار زیادی از آن هم واقعیت دارد بگویم که من 
سختی نکشیده ام و همیشه مثل یک عاشق دنبال 
گمش��ده ای بودم که هیچ مقامی نتوانست جلوی 
مرا بگیرد. ضمن اینکه همیش��ه امید داش��ته ام و 
س��ینمای ایران این را برای من داش��ت که در هر 
کدام از فیلم هایم عاش��ق نشوم و روابط انسانی را 
نبینم. هر وقت احساس می کردم جوانمردی ام کم 
شده فیلمی پیشنهاد می شد که در آن جوانمردی 

وجود داشت.
او ب��ا اش��اره ب��ه صحبت ه��ای محمدحس��ن 
خوشنویس بیان کرد: به هیچ وجه از مسئوالن انتظار 
نداش��ته باشید چون کس��انی که مسئول هنرهایی 
مثل موسیقی ش��ده اند، کسانی بودند که از کودکی 
از آن منع می ش��دند و چطور ممکن است این افراد 
که به عنوان فعل حرام موس��یقی را می دیدند برای 
آن کاری کنن��د. به همین دلیل به نظرم این وزارت 
ارشاد نیست که باید ارشاد کند بلکه هنرمند است. 
س��ینمای ایران در جهان در شرایطی درخشید که  
فقط با س��ینمای تجاری پشتیبانی  می شد و افتخار 

می کنم با این سینما همکاری کرده ام.

آگهي مزايده اموال غيرمنقول مربوط به پرونده  اجرايي كالسه 9200231 ششدانگ 
يك دستگاه اپارتمان واقع در طبقه دوم سمت جنوبي به مساحت 91/94 مترمربع كه 
مقدار 4/74 مترمربع آن بالكن است قطعه پنجم تفكيكي شماره4012 فرعي از 6931 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالك854 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش دو  تهران 
بانضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 12/50 مترمربع قطعه پنجم تفكيكي 
واقع در طبقه زيرزمين سمت جنوبشرقي و ششدانگ يك باب انباري به مساحت 3/41 
مترمربع قطعه پنجم تفكيكي واقع در طبقه زيرزمين سمت غربي انباري4 باقدرالسهم از 
عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها كه سند مالكيت آن ذيل 
ثبت شماره269069 صفحه206 دفتر1761 بشماره چاپي 432092 بنام خانم كارمن 
گبري ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس بموجب سند قطعي شماره133315 
طبق  و  يافته  انتقال  افشرد  خرمي  محمد  آقاي  به  تهران  دفتر19  مورخ86/10/13 
سندشماره 5235- 87/3/27 دفتر139 تبريز در رهن بانك پاسارگاد شعبه ميدان 
ساعت تبريز مي باشد محدود به حدود آپارتمان: شماالً در 3 قسمت كه دوم غربي است 
اول درب و ديوار براه پله و پنجره و ديوار به نورگير ودوم ديوار و پنجره به نورگير 
اول  به قطعه  انقطاع  و درز  آپارتمان مجاور شمالي شرقا ديوار  با  سوم ديوار مشترك 
سابق جنوبا در 3 قسمت اول و سوم پخ است ديوار و لبه بالكن و پنجره وديوار و لبه 
بالكن و ديوار است بفضاي حياط غربا ديوار و درز انقطاع است به قطعه سوم سابق كف 
و سقف اشتراكي است حدود پاركينگ شمال“ و شرقا“ و جنوبا“ و غربا“ به محوطه مشاعي 
حدود انباري: شماالً ديوار و درب است به محوطه مشاعي شرقا ديو ار مشترك با انباري 
شماره 4 جنوبا ديوار به قسمت پرعرصه غربا ديوار به محوطه مشاعي كف روي عرصه 
و سقف با كف فوقاني مشترك است و طبق اعالم كارشناس رسمي دادگستري بشماره 
وارده 3367 مورخ 96/3/8 نشاني ملك تهران خيابان سهروردي شمالي خ انديشه خ 
انديشه6 شرقي پالك24 مشخصات ظاهري آپارتمان بشرح ذيل مي باشد ساختمان با 
اسكلت فلزي و سقف تيرچه بلوك17سال ساخت4 طبقه مسكوني و هر طبقه 2 واحد 
جمعا 8 واحد شمالي و جنوبي و يك طبقه زيرزمين پاركينگ و انباري مي باشد آپارتمان 
مذكور جنوبي واقع در طبقه سوم (سندي طبقه دوم) ساختمان داراي نماي شمالي سنگ 
گرانيت و نماي جنوبي سيماني راه پله با كف سنگ و ديوارهاي سراميكي و نرده فلزي 
درب ماشين رو ريموت دار پنجره ها آلومينيومي با شيشه دو جداره كف پاركينگ سنگ و 
موازئيك و ديوارها سراميكي حياط مشجر با كف موزائيك وديوارهاي سيماني و نيز داراي 
آيفون تصويري و آسانسور مي باشد آپارتمان داراي 2 خواب با كف كفپوش سرويسهاي 
بهداشتي حمام و توالت با كف و ديوارهاي سراميكي آشپزخانه اوپن با كابينت ام دي اف 
دربهاي اچ دي اف و نيز داراي سيستم گرمايش پكيچ و رادياتور و سرمايش كولرآبي مي 
باشد آپارتمان داراي انشعابات آب برق  گاز مي باشد آپارتمان در تملك مستاجر در قبال 
مبلغ يك ميليارد ريال در رهن است آپارتمان فوق به ارزش 4/480/000/000ريال 
(چهارصد و چهل و هشت ميليون تومان) تعيين گرديده و روز شنبه مورخ 96/7/15 
از ساعت 9 صبح  الي 12 ظهر در محل اداره اول اجراي اسناد رسمي واقع در  ميدان 
ونك چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراي ثبت تهران  پ 34 سالن مزايده از 
طريق مزايده بفروش مي رسد و مزايده از مبلغ 4/480/000/000ريال شروع و به 
باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد و مزايده بصورت حضوري 
و فروش بصورت نقدي و چك تضمين شده بانك ملي مي باشد ضمنا بدهي هاي مربوط 
به آب لوله كشي و برق و گاز اعم از حق اشتراك و يا حق انشعاب و مصرف و نيز بدهي 
مالياتي و عوارض شهرداري تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آنها معلوم شده يا 
نشده باشد به عهده برنده مزايده است و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمي 
غيرمترقبه گردد روز بعد از تعطيل مزايده در همان ساعت و محل برگزار مي شود و 
هزينه هاي اجرايي طبق مقررات وصول خواهد شد ضمنا ملك مورد مزايده طي وارده 
شماره11002274 مورخ  94/3/11 امور حقوقي بانك پاسارگاد بيمه نمي باشد.  تاريخ 

انتشار آگهي مزايده: 96/6/21
احمديان  - تهران  رسمي  اسناد  اجراي  اول  اداره  رئيس  الف       15040/م 

ت اول
نوب فراخوان مناقصه عمومي 

مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره م م/٩٦/٠٢٦٢ مربوط به پروژه احداث ٣٩٥٩ متر خط لوله “ ٦ نفت 

از چاه موقعيت شرق ٠٤٩ شمال تا مجتمع تفکيک گر شماره ٥ رگ سفيد ١

امور حقوقي و قرادادها- شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

الف- شرح مختصر خدمات: 
- تجهيز کارگاه شامل ساخت انبار سيمان ، تامين يک دستگاه کاروان جهت دفتر کار و غذاخوري و تهيه روزانه يک وعده غذا براي ٤ نفر از ناظرين شرکت 

- احداث خط لوله ”٦ نفت به ضخامت ١/٧ ميليمتر از نوع5lx-52  از چاه موقعيت شرق ٠٤٩ شمال تا مجتمع تفکيک شماره ١ رگ سفيد يک بطول تقريبي ٣٩٥٩ متر
- اجراي کارهاي سيويل از قبيل ساختمان جاده ساخت انبار ، ايجاد جاده دسترسي ، ساخت و نصب تکيه گاه ها و نگهدارنده هاي فلزي و بتني، احداث فنسهاي مورد نياز و غيره.

- اجراي کارهاي ابزار دقيق مورد نياز
- بارگيري ، حمل ، تخليه ، ديپو ،  انبار کردن ، رديف کردن لوله ها و کاالهاي پروژه و غيره.

- آزمايش و توپک راني خطوط لوله 
- راه اندازي پروژه 

- دوره نگهداري 
- تسويه کاال 

ب- محل اجراي خدمات و مدت انجام کار:
محل اجراي خدمات در خوزستان ، جاده اميديه – ديلم جنب پاسگاه دار بهاره جاده بهره برداري رگ سفيد راه بند شماره ١ رگ سفيد و مدت انجام آن ٣ ماه مي باشد.

ج- برآورد کارفرما:
برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/٢/٤٩٧/١٧٦/٧٩٠ ريال و تعديل پذير مي باشد.

د- شرايط مناقصه گران متقاضي:
-مناقصه گران داراي حداقل پايه ٥ رشته نفت و گاز 

- توانايي ارائه تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ -/١٢٤/٨٥٨/٨٤٠ ريال که بايستي به يکي از دو صورت زير ارائه گردد:
الف: ارائه رسيد وجه صادره از سوي حسابداري کارفرما مبني بر واريز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب ٢١٧٤٦٥٢٢١٣٠٠٢ نزد بانک ملي شعبه کوي فدائيان اسالم ، اهواز کد ٦٥١٨ حساب سيبا 

بنام شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانکي به ميزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براي مدت (٩٠ روز) معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم کارفرما براي مدت (٣٠ روز) ديگر قابل تمديد باشد. همچنين 

بدينوسيله تاکيد مي گردد که قيد شماره وعنوان مناقصه روي رسيد وجه نقد و ضمانتنامه بانکي ضروري و الزامي است.
- توانايي ارائه ٥ درصد مبلغ پيمان (در صورت برنده شدن ) بعنوان تضمين انجام تعهدات

 http://sajar.mporg.ir داشتن ظرفيت آزاد (تعدادي و ريالي) در رشته مربوطه و نيز معتبر بودن اسم شرکت در پايگاه ساجار به آدرس -
هـ- محل و مهلت دريافت اسناد

از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان ضمن اعالم آمادگي بصورت کتبي جهت دريافت اسناد با ارائه اصل فيش بانکي و معرفي نامه کتبي معتبر در 
يکي از روزهاي اداري به يکي از آدرس هاي ذيل الذکر مراجعه نمايند تا ارزيابي هاي الزم وفق آيين نامه اجرايي بند ج ماده ١٢ قانون برگزاري مناقصات (ارزيابي ساده) به عمل آيد.

١- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ ١٣٩٦/٧/١٠ لغايت ١٣٩٦/٧/١٩
٢- محل دريافت اسناد: واقع در اهواز ، کوي فدائيان اسالم، خيابان پارک ٤ (روبروي امور مسافرت) مجتمع اداري امور حقوقي و قراردادها ، اتاق کنترل و توزيع اسناد قراردادها (اتاق شماره ١) 

و يا تهران ، ميدان آرژانتين ، ابتداي خيابان بيهقي ، پالک ٢٨ ، ساختمان مرکزي يازدهم ، شرکت ملي نفت ايران ، طبقه دوم ، دفتر هماهنگي امور حقوقي و قراردادهاي مناطق نفتخيز جنوب.
٣- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب واريز مبلغ ٨٥٠/٠٠٠ ريال به حساب سيبا شماره ٢١٧٤٦٥٢٢١٣٠٠٢ نزد بانک ملي شعبه کوي فدائيان اسالم ، اهواز کد ٦٥١٨ و ارائه فيش مربوطه به امور 

حقوقي و قراردادهاي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب
و- محل ، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها:

متقاضيان مکلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ١٥/٣٠ روز يکشنبه مورخ ١٣٩٦/٨/٧ به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز ، کوي فدائيان اسالم ، خيابان نفت ، ساختمان پنج طبقه ، بلوک ١ ، 
طبقه دوم ، اتاق ج ٢٥١ ، تسليم نمايند. ضمنًا پيشنهادات در ساعت ٠٨/١٥ روز دوشنبه مورخ ١٣٩٦/٨/٨ گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و کارت شناسايي 

معتبر بالمانع است.
همزمان ارائه معرفي نامه و کارت ملي براي متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروري مي باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه يک نسخه از اساسنامه ، شرکتنامه و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبتي الزامي مي باشد. 
شماره مجوز ١٣٩٦/٢٧١٨
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برگزاریمراسمنکوداشتهای
جشنخانهسینماباتقدیراز۴سینماگر

آیین رونمایی کتاب »آن اس��ت ش��یوه 
مـهربان حکومت« آخرین اثر سیدمهدی شجاعی یـار 

در فرهنگسرای رسانه برگزار می  شود.
این کتاب که تازه ترین اثر منتش��ر شده از شجاعی به شمار 
می رود شامل ترجمه وی از نامه حضرت علی)ع( به مالک اشتر 
در نهج البالغه است. همچنین شجاعی بر این ترجمه، مقدمه ای 
نوش��ته اس��ت که برخی از مهمترین رویکرده��ا و دیدگاه ها به 

حکومت و حکمرانی در فلسفه اسالمی را شرح می دهد.
در بخش��ی از این مقدمه می خوانی��م: از آغاز نوبت پیامبر 
خاتم سرنوش��ت مطلوب دین اسالم و تکلیف مردم جهان پس 
از ارتح��ال پیامبر تا آخرالزمان توس��ط خداون��د متعال، قرآن 

کریم و خود پیامبر اکرم تعیین و تبیین شده بود. 
آن مسیری که خداوند متعال و به تبع او رسولش، برای امت 
پس از پیامبر و مردم جهان مقرر فرموده و مطلوب شمره بودند، 
حفظ و تداوم هویت و ماهیت رسالت در بستر وصایت و امامت 
ب��ود و بیان این تکلیف از این ش��فاف تر و صریح تر ممکن نبود 

ک��ه خداوند در روزهای پایانی حیات زمینی پیامبر، موکدا به او 
فرمان دهد که: »برس��ان به مردم آن فرمان را که ما به تو وحی 
کرده ایم و اگر نکنی و نرسانی، رسالتت را به انجام نرسانده ای.«

ش��جاعی در بخ��ش دیگری می نویس��د: حاکمیت پس از 
ارتحال پیامبر، ناگزیر است که حتی االمکان ظواهر دین اسالم 
را در ویترین حکومت حفظ کند و اساس منبر و محراب پیامبر 
را داعیه اس��الم و مس��لمانی در اختیار بگیرد. هر چند که قلبا 
و عم��ال کمترین اعتقاد و التزامی به آن نداش��ته باش��د. پس 
پ��رده این نفاق و تظاهر در زم��ان حکومت یزید بن معاویه به 
آش��کارترین شکل خود می رس��د و یزید حقایقی را از این نوع 
حکومت اس��المی بر مال می کند که نه قبل و نه بعد از او هیچ 

حاکمی جرأت و جسارت بیان آن را پیدا نمی کند.
در این نشس��ت که امروز، س��اعت 1۵ برگزار می شود، احمد 
مسجدجامعی، علی درستکار و سیدمهدی شجاعی حضور می یابند. 
فرهنگسرای رس��انه در خیابان پاسداران، خیابان شهید گل نبی، 

خیابان ناطق نوری واقع شده است و ورود برای عموم آزاد است.

تازه ترین اثر سیدمهدی شجاعی رونمایی می شود

»آن است شیوه حکومت« با نگاهی به نامه امام علی)ع( به مالک
افش��ین عال از تماس دفت��ر مقام معظم 

رهب��ری ب��ا وی و اب��الغ پیام س��پاس و از ترمه و تغزل
قدردانی رهبر انقالب به علت دو ش��عری 

که برای شهید محسن حججی سروده بود خبر داد و نوشت:
طی تماس��ی از دفتر مقام معظم رهبری، پیام س��پاس و 
قدردانی ایش��ان به خاطر دو ش��عری که برای ش��هید محسن 

حججی سرودم به اطالع بنده رسید.
ایشان پیش از این نیز در مالقات ها، یا از طریق دفترشان 
و گاه با ارسال دستخط، بابت سرودن اشعار آیینی و انقالبی از 

بنده تشکر و قدردانی کرده اند.
توجه ایش��ان به اینگونه اش��عار، همراه با نکته س��نجی و 
قدرشناسی شان همان قدر برایم ارزشمند است که از بی خبری، 
قدرنشناس��ی و نخوت برخی مس��ئوالن فرهنگی کشور ملول 
و آزرده خاطرم. البته س��رودن ش��عر برای ش��هیدان، در برابر 
عظمت حماسه آنان، هنری نیست که بخواهم بابت آن به خود 
ببالم یا از کس��ی طلبکار باش��م. ولی نمی توان از کنار اینگونه 

ظرافت ه��ای رفتاری رهبر انقالب از یک س��و، و بی مهری های 
مسئوالن اجرایی و فرهنگی از سوی دیگر، بی تفاوت گذشت.

بس��یاری از صاحبان قدرت و جناح های سیاس��ی نش��ان 
داده اند چهره ه��ای فرهنگی را فقط برای ایام تبلیغات و جلب 
آراء مردم می خواهند و چون به مراد خود رسیدند، دغدغه های 
ما را فراموش می کنند. در حالی که بلندپایه ترین مقام رسمی 
و معنوی نظام، بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی افراد، 
در هم��ه ح��ال ناظر و مش��وق نیروهای وفادار ب��ه ارزش های 

انقالب اسالمی است.
الزم اس��ت بنده نیز علی رغم همه تلخکامی ها، بار دیگر 
اعالم کنم همین حس��ن ظن و قدرشناسی رهبر فرزانه انقالب 
را از همه پس��ت ها، مقام ها و رانت ها ارزشمندتر می دانم و به 
فضل الهی، موهبت شاعر اهل بیت)ع( و انقالب بودن را با تعلق 

به هیچ جناح، جایگاه و منصبی عوض نخواهم کرد.
بنده ی پیر خراباتم که لطفش دائم است

ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست...

پاسخ افشین عال به قدرشناسی رهبر انقالب:

بنده ی پیر خراباتم که لطفش دائم است


