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ویژه برنامه ۵ ساعته پرسشگر برای آغاز سال تحصیلی
برنامه »پرسش��گر« این جمعه به صورت ویژه از س��اعت 

۱۹:۴۵ تا ۲۴ از شبکه آموزش سیما پخش می شود.
برنامه »پرسش��گر« ای��ن هفته ۲۴ ش��هریورماه به صورت 
ویژه برنامه چند ساعته با حضور مسئوالن عالی رتبه نظام آموزشی 

روی آنتن خواهد رفت. این برنامه با حضور وزرای سابق و جدید 
آموزش و پرورش و معاونین این وزارتخانه به بررسی چالش های 
آپ می پردازد. در این برنامه کارهای صورت گرفته در دوره های 
قبل و مش��کالت پیش روی وزارت آموزش و پرورش مورد بحث 

و بررسی قرار می گیرد.
ویژه برنامه »پرسش��گر« به تهیه کنندگی سعید نوری آزاد 
جمعه ۲۴ شهریورماه از ساعت ۱۹:۴۵ تا ۲۴ از شبکه آموزش 

سیما پخش می شود.

کارگردان سینما در ارتباط با رکود سینما 
گفت: متأس��فانه توازن در سینمای ایران ديـــــدگاه

برقرار نیست به گونه ای که در حال حاضر 
آماری که ش��خص وزیر ارشاد منتشر کرده اند نشان از وضعیت 
بحرانی س��ینمای کشور دارد اما مدیران قبلی به واسطه فروش 
خوب برخی فیلم های کمدی این ش��ائبه را در اذهان به وجود 

آوردند که سینما وضعیت مطلوبی دارد.
نادر مقدس کارگردان فیلم سینمایی »پرونده ای برای سارا« 
در گفت وگو با س��ینماپرس افزود: فیلم های کمدی در ظاهر به 
سینمای کشور رونق داده اند و همچنان مخاطبان مانند گذشته 
از ای��ن نوع فیلم ها اس��تقبال می کنند اما اکران این نوع فیلم ها 
باعث شده ما در ظاهر بر این اندیشه باشیم که سینمای ایران با 
فروش خوبی روبه رو است و وضعیت آن از حد مطلوب هم فراتر 
رفته اس��ت این اتفاق در حالی است که اکثر سینماهای کشور 
در حالی درگیر نمایش آثار سینمای کمدی بودند که سینمای 
اجتماعی جایگاه خود را از دس��ت داده و دیگر نه در اکران و نه 

در تولید به آن توجه چندانی صورت نمی گیرد.
وی ادامه داد: همانطور که پیش از این اشاره کردم مبحث 

مهم ایجاد توازن در س��ینمای کشور برقرار نیست و این اتفاق 
بس��یار ناراحت کننده اس��ت؛ بنده معتقدم در حال حاضر 

اولویت آقای صالحی به عنوان ش��خص وزیر ارش��اد که 
بنده از عملکرد ایش��ان تعاریف بسیار نیکویی شنیده ام 
باید همراه با مسئوالنی که برای سینمای کشور انتخاب 
می کنن��د در ابتدای امر اقدامی عاجل برای برون رفت 

از این نوع معضالت و مشکالت تدبیر کنند.
مقدس س��پس با بیان اینکه محروم ماندن 

تعداد کثیری از سینماگران برای تولید فیلم 
سینمای کشور را دچار رکود کرده است 
اظهار داشت: دولت باید در زمینه تولید، 
اکران و توزیع آثار س��ینمایی از تمامی 
فعاالن و س��ینماگران کشور حمایت 
داشته باشد اما متأسفانه ما تنها شاهد 

آن هس��تیم که برخی افراد مرتب توسط دولت حمایت می شوند 
و از س��وی دیگر بسیاری از فیلمس��ازان و فعاالن پیشین 
سینمای کشور از امکانات محروم مانده اند و برای آن ها 
شرایط حضور و فعالیت در سینما وجود ندارد و همین 
دست اتفاقات است که باعث بحران هایی نظیر بحران 

رکود در سینمای کشور شده است.
این فیلمساز خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت ها، 
اضاف��ه ک��ردن س��الن های س��ینما ب��ه خص��وص در 
شهرستان ها و امثالهم جزو مواردی است که مسئوالن 
حوزه فرهنگ و هنر و س��ینمای کشور باید نسبت به 
آن نگاه جدی تر و ویژه ای داش��ته باشند. متأسفانه 
در حال حاضر بسیاری از شهرستان ها و شهرهای 
کش��ور به طور کل فاقد س��الن سینما هستند و 
کمبود صندلی سینما در کشور هنرهفتم را در 

رنج و تنگنا قرار داده اس��ت. این برای س��ینمای کش��ور باعث 
تأس��ف است که بسیاری از شهرهای مهم آن به طور کل حتی 
فاقد یک س��الن سینمای کوچک هس��تند و تنها به شهرهایی 

نظیر تهران توجه ویژه صورت می گیرد.
کارگردان فیلم سینمایی »رویای جوانی« ادامه داد: رکود در 
سینما را می توان از بسیاری مناظر دیگر هم تعبیر کرد؛ مثاًل حوزه 
هن��ری با تحریم های بی جای خود برای برخی از آثار س��ینمایی 
بیش از ۹0 س��الن س��ینمای خود را از برخی فیلم ها در سراسر 
کش��ور دریغ می کند و همین اتفاقات و بی تدبیری های مسئوالن 
سینمایی در مقابل حرکات آن ها است که باعث می شود رکود در 
س��ینمای کشور حاکم شود. ما نباید رکود را تنها در حوزه تولید 
و یا کاهش تعداد صندلی های س��الن های سینما بدانیم؛ رکود در 
سینما بحث بسیار فراتری از این قبیل آمار که دفاتر پخش و... آن 

را بیرون می دهند دارد و باید نسبت به آن ها توجه صورت گیرد.
مقدس در خاتمه این گفت وگو افزود: امیدوارم وزیر ارشاد و 
رئیس جدید سازمان سینمایی تدبیری جدی برای رفع معضالت 
و مشکالت متعدد سینمای کشور داشته باشند و ما بتوانیم شاهد 

رفع رکود در تمامی حوزه های سینمای کشور باشیم.

همیشه پر از جغرافیای تو چاپ شد
مجموعه ش��عر »همیشه پر از جغرافیای تو« سروده 
ابوالفضل پاش��ا توسط نشر ادبی الف منتشر و راهی بازار 

نشر شده است.
ابوالفضل پاشا به عنوان شاعر و کارشناس شعر فعالیت 
دارد و مجموعه های ش��عرش از سال ۷۲ تا کنون منتشر 
می شوند. از آثار کارنامه این شاعر می توان به این کتاب ها 
اش��اره کرد: »از آن همه دیروز«، »راه های در راه«، »این 
جا را ورق بزن«، »نام ابوالفضل من پاشاست«، »واژه ها به 
همین منوال«، »کوچه پس کوچه های پر از من«، »دورتر 

از نزدیک« و »نمره های بدون قرمز«.
»نقب��ی در نقد امروز«، »حرکت و ش��عر«، »گزیده 
ادبیات معاصر« و »عاش��قانه های س��اعت بیست و یک« 
ه��م عناوی��ن مجموعه مقاالت، کتاب ه��ای نقد و نظر و 

ترجمه هستند که پاشا در کارنامه دارد.
مجموعه شعر »همیشه پر از جغرافیای تو« ۴۸ قطعه 
شعر را از این ش��اعر در بر می گیرد که مرد شهرستانی، 
هر روز من، هر خاطره یی، مردم از خواب، این چندمین، 
از پل ها به مرگ، خیابان ولی عصر از جمله آنان است.

ای��ن کتاب با ۹۶ صفحه، ش��مارگان هزار نس��خه و 
قیمت ۱0 هزار تومان منتشر شده است.

۴۰۰۰ مستند خارجی به سینما حقیقت رسید
سازندگان ۴۱0۲ فیلم مستند کوتاه، نیمه بلند و بلند از 
۱00 کشور دنیا، متقاضی شرکت در یازدهمین دوره جشنواره 

بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« شدند.
در این دوره مستندس��ازان کشورهای هند، آمریکا، 
آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، کانادا و برزیل، 
بیش��ترین آثار را به دبیرخانه جش��نواره سینماحقیقت 

ارائه کرده اند.
مهمتری��ن ش��رکت های تولید و پخ��ش فیلم های 
مستند در جهان، تهیه کننده و پخش کننده  برخی از این 

آثار مستند هستند.
مس��تندهای برگزیده و تحس��ین شده در مهمترین 
جش��نواره های س��ینمایی و مس��تند جه��ان نظیر کن، 
برلین، ونی��ز، لوکارنو، ایدفا، هات داک��س، کارلوویواری، 
ویزیون دورئ��ل و... نیز در بخش های مختلف یازدهمین 
دوره جش��نواره بین الملل��ی »س��ینماحقیقت« از جمله 
نمایش ه��ای وی��ژه، ن��گاه ن��و، روزگار ما )مس��تندهای 

سیاسی( انتخاب و به نمایش گذاشته می شوند.
یازدهمین دوره جش��نواره بین المللی فیلم مس��تند 
ایران »س��ینماحقیقت« طی روزه��ای ۱۹ تا ۲۶ آذرماه 

۱3۹۶ در شهر تهران برگزار خواهد شد.

سوگواره مشق عاشورا برگزار می شود
س��وگواره ادب��ی - هن��ری »مش��ق عاش��ورا« ویژه 

نوجوانان برگزار می شود.
س��وگواره ادب��ی - هن��ری »مش��ق عاش��ورا« ویژه 
نوجوانان ۱۴ تا ۲۱ سال به همت خانه نوجوانان چکاوک 

ایران برگزار می شود.
این س��وگواره بخش های شعر، داستان، فیلم )۱00 
ثانیه ای، انیمیشن دو بعدی و نماهنگ(، عکس، نقاشی و 

تصویرسازی را شامل می شود.
س��وگواره ادبی - هنری مشق عاش��ورا با رویکردی 
آموزش��ی و تولی��دی ویژه م��اه محرم و صفر اس��ت که 
در هفت��ه پایانی ش��هریورماه فراخوان کام��ل آن با ذکر 
موضوعات مختلف و متناس��ب با بخش های آن منتش��ر 
می ش��ود. در کنار برگزاری این سوگواره و در بخش های 
یاد ش��ده کارگاه های آموزش��ی ایده تا تولید نیز برگزار 

خواهد شد.
بر اس��اس این گزارش، خانه نوجوانان چکاوک ایران 
ب��ا رویکردی آموزش��ی و تولیدی در راس��تای کمک به 
ش��کوفایی اس��تعداد هنرمندان نوج��وان گام برمی دارد. 
عالقه مندان برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به 

نشانی www.khanehnojavan.ir مراجعه کنند.

 بردیا صدرنوری ِفراقی را منتشر کرد
در آس��تانه ف��را رس��یدن ای��ام س��وگواری حض��رت 
سیدالش��هدا)ع( آلبوم »فراقی« مجموعه ای از چهار قطعه 
موس��یقی از دل نواخته ه��ای بردیا صدرنوری آهنگس��از و 
نوازنده پیانو با نام های »نوای نینوا«، »فراق«، »او درون خود 
توست« و »حرم عشق« در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

صدرنوری در توضیحی آورده اس��ت: »ن��وای نینوا«، 
برداش��تی آزاد از ملودی های عاشورایی و ماه محّرم است 
که به صورت بداهه با پیانو نواخته ش��ده است. این قطعه 
ادای دین و تجدید ارادتی به پیشگاه سرور و ساالر شهیدان 
حضرت ابا عبداهلل الحس��ین)ع( است. به هر حال عشق به 
امام حس��ین)ع( در خون ایرانیان جریان دارد و بس��یاری 
از جهانیان - حتی از پیروان س��ایر ادیان آسمانی - بزرگ 
مردی و آزادگی ایشان را ارج می نهند. »فراق«، نام قطعه ای 
اس��ت که در فراق استاد همایون خّرم آهنگساز و هنرمند 
اخالق مدار روی ش��عری از مهرناز کرمی در س��ال ۱3۹۱ 
س��اخته ام. »او درون خود توس��ت«، هم بر مبنای شعری 
از مهرناز کرمی س��اخته شده که حضور خداوند در درون 
انسان ها را روایت می کند. »حرم عشق«، نیز دل نواخته ای 
اس��ت برای آنانی که دل در گ��رو حفظ این آب و خاک و 

دین و ایمان دارند و از خود می گذرند تا ما بمانیم.

وز شهادت  مراسم چهلمین ر
شهید نابغه مدافع حرم برگزار می شود

مراس��م چهلمین روز شهادت ش��هید نابغه مدافع 
حرم»مرتضی حسین پور« امروز برگزار می شود.

مراسم چهلمین سالروز شهادت شهید مدافع حرم 
»مرتضی حسین پور« امروز پنجشنبه ۲3 شهریور۹۶ از 
ساعت ۱۷ الی ۱۹ در مجتمع فرهنگی سید الشهدا)ع( 

واقع در میدان هفتم تیر برگزار خواهد شد.
این مراس��م با حضور جمعی از مس��ئوالن لشکری 
و کشوری، خانواده ش��هدا، جانبازان، ایثارگران و عموم 

مردم همراه خواهد بود.
پاسدار شهید »مرتضی حسین پور شلمانی« معروف 
به »حس��ین قمی« از نیروهای مستش��ار نظامی نیروی 
قدس سپاه پاسداران و فرمانده عملیات قرارگاه حیدریون 
بود که به خاطر نبوغ، مهارت و دالوری هایش از س��وی 
فرماندهان به حس��ن باقری زمانه ملقب شد. او فرمانده 
حججی و کسی که صدها نفر همچون محسن حججی را 
زیردس��ت خود پرورش داد تا تکفیری ها نتوانند حتی به 

بخشی از خواسته های خود در منطقه برسند.
این فرمانده زبده نظامی در همان معرکه ای که شهید 
حججی به اس��ارت درآمد به شهادت رسید اما پیش از 
شهادتش نقشه شوم داعش را برای به راه انداختن حمام 
خون ب��ر هم زد و جان بس��یاری از رزمندگان مقاومت 
را نجات داد. س��رانجام این ش��هید واالمق��ام به آرزوی 
خود رس��ید و در حین عملیاتی مستشاری در سوریه به 
فیض شهادت نائل ش��د. شهید حسین پور متأهل بود و 
فرزندش ۴ ماه دیگر به دنیا خواهد آمد. پیکر این مدافع 

حرم در زادگاهش لنگرود آرام گرفته است.

آیین استقبال از ماه محرم برگزار می شود
آیین اس��تقبال از ماه محرم روز جمعه از س��اعت 
۲0 تا ۲۱ با حضور مداح و پیرغالم حسینی حاج یداهلل 

بهتاش و مداحی محمد کمیل برگزار می شود.
مکان این مراس��م در مجتمع فرهنگی امام رضا)ع( 
واقع در خیابان انقالب، تقاطع نامجو اس��ت. بر پایه این 
گزارش این مراس��م هر ساله در آستانه ماه محرم برگزار 
و با اس��تقبال خوب مردم همراه می ش��ود. قرآن خوانی و 
برپایی سفره احسان از برنامه های این مراسم بوده است.

یال جدید »آقاخانی« کلید خورد سر
تصویرب��رداری س��ریال جدید س��عید آقاخانی در 

مشهد آغاز شده است.
تصویربرداری این سریال به نویسندگی و کارگردانی 
سعید آقاخانی و تهیه کنندگی جواد فرحانی در مشهد 
آغاز ش��د. حمی��د لوالی��ی، مرجانه گلچین، حس��ین 
محب اهری، نصراله رادش، افسانه ناصری، علی هدایتی 

و... از بازیگران اصلی این سریال هستند. 
این س��ریال ۱0 قسمتی که طنزی اجتماعی است، 
توس��ط گروه نویس��ندگانی که سرپرس��تی آن به عهده 
آقاخانی اس��ت، نوشته می ش��ود. قصه این سریال که از 
حال و هوای طنز برخوردار است، پیرامون زندگی پسری 
است که در تهران زندگی می کند و بعد از مدتی پدرش 
از شهرستان برای دیدنش می آید که با حقایقی متضاد از 

زندگی پسرش مواجه می شود.

 آقاخانی، اسکندری و مرادی
مدرسان مدرسه تئاتر جشنواره استان تهران

ایوب آقاخانی، س��تاره اسکندری و کیومرث مرادی، 
به عنوان مدرسان مدرس��ه تئاتر جشنواره استان تهران 

معرفی شدند.
جش��نواره تئات��ر اس��تان ته��ران، ۲۴ لغای��ت ۲۸ 
شهریورماه به میزبانی شهرستان های جنوب شرق استان 
تهران برگزار می شود. طبق برنامه ریزی صورت گرفته سه 
کارگاه آموزش��ی در بخش مدرسه تئاتر این جشنواره در 
نظر گرفته شده است. ایوب آقاخانی، کارگاه راهبردهایی 
در نمایشنامه نویس��ی را ش��نبه ۲۵ ش��هریورماه، ستاره 
اسکندری کارگاه بازیگری و انتقال تجربه در تئاتر یکشنبه 
۲۶ و دوش��نبه ۲۷ شهریورماه و کیومرث مرادی، کارگاه 
فرآیند تولید و اجرای تئاتر را سه ش��نبه ۲۸ ش��هریورماه 
برگزار می کند. این کارگاه ها ویژه اعضای انجمن هنرهای 
نمایشی استان تهران و به صورت رایگان برگزار می شود.

یر ذره بین برنامه شما و سیما شبکه های سیما ز
تولیدات مختلف ش��بکه های س��یما زی��ر ذره بین 

برنامه شما و سیما می رود.
در برنامه »شما و سیما« جمعه ۲۴ شهریور آیتم های 
متنوعی از تولیدات شبکه سیما را به تصویر خواهد کشید. 
دوربین ش��ما و سیما با حضور در پش��ت صحنه برنامه 
دلویزیون، پش��ت صحنه افتتاحیه سریال پاهای بی قرار 
به کارگردانی منوچهر هادی و پش��ت صحنه برنامه پاالم 
پولوم پلیش، ضمن گفت وگو با عوامل تولید و بازیگران، 
آخرین اخبار و اطالعات را از روند تولید و تصویربرداری 

این برنامه ها به بینندگان ارائه می کند.
همچنی��ن در گفت وگو با مدیران ش��بکه نس��یم، 
آماری از تولیدات و پخش شبکه نشاط و سرگرمی ارائه 
می شود. گزارشی از نظرهای مردمی و کلیپی از سریال 
ماندگار قدیمی بخش های دیگر برنامه این هفته ش��ما 
و س��یما را تشکیل می دهد، اس��ت. این برنامه جمعه ها 

حوالی ساعت ۱۲:۱۵ از شبکه یک پخش می شود.

دفتر شعری از غالمرضا شکوهی منتشر شد
کت��اب »پنجه بر پیش��انی« س��روده های غالمرضا 
ش��کوهی، شاعر معاصر ش��امل ۸0 غزل که با مضامین 
مختلف آیینی س��روده شده  است، از س��وی انتشارات 

سوره مهر منتشر شد.
شکوهی با اس��تفاده از بدایع و کشف های زبانی به 
خوب��ی از غنای ادب فارس��ی بهره گرفت��ه و با تلفیقی 
هنرمندانه با بیان و زبان فاخر خود تصاویری زیبا خلق 
کرده اس��ت. مرحوم شکوهی که در س��ال جاری برای 
ش��رکت در شب شعر مقام رضا)ع( به تهران سفر کرده 
و در این آیین از وی تقدیر شده بود که در راه بازگشت 
در ف��رودگاه تهران دچار س��کته مغزی ش��ده و پس از 

انتقال به بیمارستان درگذشت.

فیل��م س��ینمایی »دریاچ��ه 
ديـد ماه��ی« در حالی کار خود را زاويـه 

در س��ینما های کش��ور آغاز 
ک��رد که تنها ۴ س��ینما در اختیار ای��ن فیلم قرار 

گرفته است.
»دفاع مق��دس«؛ واژه ای که هم��ه ایرانیان به 
آن احترام می گذارند؛ واژه ای که در کنار یادآوری 
روزهای سخت؛ رش��ادت  و ایثار جوانان کشورمان 
را متب��ادر می کند. واژه ای مق��دس که برای رونق 
س��ینمای کش��ور از آن وام گرفتیم و این تّقدس 
روزهای درخش��انی را برای س��ینمای کش��ور به 
ارمغان آورد. ش��اید کمتر سینماگری را بتوان پیدا 
کرد که راجع به اثر بخش��ی سینمای دفاع مقدس 

به نیکی سخن نگوید.

س��ال ها گذش��ت و هر س��ال فروغی ش��مع 
س��ینمای دفاع مقدس کمتر شد. حال چند سالی 
اس��ت ک��ه بی توجهی ه��ای مدی��ران فرهنگی و 
سینمایی کشور به این ژانر پر مخاطب، باعث شده 
است که بسیاری از سینماگران دست و دلشان به 
ساخت فیلم های دفاع مقدس��ی نرود و این آغازی 

شود بر مغفول ماندن سینمای دفاع مقدس.
چند وقتی از اکران فیلم سینمایی »ویالیی ها« 
تازه ترین س��اخته منیر قیدی در س��ینمای کشور 
می گ��ذرد؛ ویالیی هایی که قربانی بی کفایتی برخی 
از مدیران فرهنگی و سینمایی کشور شد و نتوانست 
اکران موفقی در سینما داشته باشد. عدم موفقیتی 
که بخش اعظم آن بخاطر سالن های کم و سانس های 

نامناسب سینماهای تحت اختیار این فیلم بود.

فیلم سینمایی »دریاچه ماهی« اولین ساخته 
بلند سینمایی مریم دوستی در جایگاه کارگردان، 
در حالی دیروز اکران خود را در سینماهای کشور 
آغاز ک��رد که تنها ۴ س��ینما از صدها س��ینمای 
کشور در اختیارش قرار گرفته است. در بسیاری از 

کشورهای پیش��رفته که سینمای صنعتی شده ای 
دارند از فیلمس��ازان جوان و تازه کار خود حمایت 
می کند، چه برسد به این که آن فیلمساز جوان از 
آرمان های آن کش��ور در فیلم خود سخن به میان 

آورده باشد.

چند وقتی اس��ت که به نظر می رسد، مدیریت 
کالن س��ینمای ای��ران به فک��ر این افتاده اس��ت 
که تیش��ه اش را بر ریش��ه درخت تنومند سینمای 
دفاع مقدس بزند و در این مس��یر تمام تالش خود 
به کار گرفته است. به نظرم می رسد داستان بی پایان 
فرهنگ و هنر در کشورمان از مدیرانی آغاز می شود 
که درک درس��تی از مغوله فرهن��گ ندارند و تنها 
بخاطر درکش��ان از سیاست و تفکر حزب زیر بیرق 
آن کار می کنن��د برای مدیری��ت مراکز و نهادهای 
فرهنگی انتخاب می شود.باید این بازی های سیاسی 
س��ینما را که فقط ضرب��ه وارد می کن��د بر پیکره 

فرهنگ و هنر کشور وارد می کند تمام کرد.
دس��ت آخر می توان به چند س��ؤال در زمینه 

سینمای دفاع مقدس اشاره کرد:
چ��را فیلم ه��ای س��ینمای دفاع مق��دس در 

کشورمان نادیده گرفته می شوند؟
مگر نه آن که س��ینمای دفاع مقدسی پیش از 
این یکی از ارکان و س��تون های سینما کشورمان 
بود اس��ت؛ چرا برخی از مدی��ران حال فرهنگ و 
هنر کش��ورمان تیشه به دس��ت به جان این رکن 

سینما افتاده اند؟
آیا تصمیم دارید که س��ینمای دفاع مقدس را 
نم نمک از بقچه کنید و در گنجه بگذارید؟ )پویا(

نوبت دوم

سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري سبزوار 

در نظر دارد به استناد مصوبه هيات مديره محترم سازمان نسبت به واگذاري 

 روزبازارهاي يکشنبه بازار و جمعه بازار بصورت کتبي اقدام نمايد. متقاضيان 

به سازمان  بيشتر و دريافت فرم هاي مربوط  توانند جهت کسب اطالعات  مي 

تماس   ٠٥١٤٤٢٩١١٤١  -٠٥١٤٤٢٩١٥٤٧ هاي  تلفن  شماره  با  يا  و  مراجعه 

حاصل فرمايند. آخرين مهلت تحويل پيشنهادها به دبيرخانه سازمان تا پايان وقت 

اداري روز سه شنبه ١٣٩٦/٠٧/٠٤ مي باشد. پيشنهادات واصله روز چهارشنبه 

١٣٩٦/٠٧/٠٥ ساعت ١٠ صبح بازگشايي مي گردد.

آگهي مزايده

محمدرضا آستاني-رئيس سازمان 

آگهى تجديد مناقصه 
موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال در نظر دارد ١٥ ميليون عدد ليبل چند اليه پشت چسب دار را از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي با شرايط ذيل خريداري نمايد. بدينوسيله 

از کليه شرکتها و چاپخانه هاي معتبر دعوت ميگردد از تاريخ انتشار آگهي بمدت ٥ روز در وقت اداري جهت دريافت اسناد مناقصه و مشخصات کاال و تحويل مدارک بهمراه معرفي نامه 

مهر شده به آدرس زير مراجعه نمايند.

شرايط مناقصه:

١- حداکثر مدت زمان معامله ٧٠ روز 

٢-محل تحويل ليبلها در محل موسسه در شهرستان کرج مي باشد.

٣- قيمت پيشنهادي بايستي توامًا با في واحد و مجموع تعداد ليبلها اعالم شود. 

٤- ارائه اسناد از تاريخ ٩٦/٦/٢٥ لغايت ٩٦/٦/٢٩ و زمان تحويل گرفتن پيشنهادها از تاريخ ٩٦/٧/١ لغايت ٩٦/٧/١٠ مي باشد.

٥- ميزان سپرده در مناقصه مبلغ ٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال مي باشد.

٦- ميزان پيش پرداخت ٢٥ درصد رقم قرارداد در مقابل ضمانت نامه بانکي 

٧- ميزان سپرده حسن اجراي تعهدات به ميزان ٥ درصد رقم قرارداد

٨- زمان بازگشايي پيشنهادها در روز سه شنبه مورخ ٩٦/٧/١١ ساعت ١٠ صبح مي باشد.

 آدرس: کرج- چهارراه کارخانه قند- پايين تر از ميدان شهيد فهميده- روبروي بانک کشاورزي- موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال- مديريت برنامه ريزي و پشتيباني 

تلفن: ٠٢٦٣٢٧١٦٧٩٥

دورنگار:٠٢٦٣٢٧١٦٧٩٤

موسسه تحقيقات ثبت و گواهى بذر و نهال

وقتی سهم »درياچه ماهی« فقط 4 سالن سینما می شود

دوبارهفیلمدفاعمقدس
دوبارهتبعیض،دوبارهسانسور!

نادر مقدس:

حمايت دولت در سینما فقط برای برخی افراد است


