تکذیب ادعای هومن سیدی درباره انصراف از داوری جشنواره فیلم فجر

آغاز به کار کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع) در اصفهان

مهر :ادعای هومن سیدی درباره انصراف از داوری جشنواره فیلم فجر به علت همدردی با جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی تکذیب
شد .واقعیت عدمپذیرش داوری جشنواره فیلم فجر چیست؟ یک منبع آگاه در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان حوزه سینما گروه
فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان ،درخصوص ادعای برخی سینماگران مبنیبر انصراف از داوری جشنواره فیلم فجر گفت :با توجه به
اینکه آثار درحال آمادهسازی و ارائه نسخههای خود قبل از زمان تعیین شده هستند ،جشنواره مذاکرهای با کسی درمورد داوری نکرده
است .وی افزود :حتی برخی اهالی سینما درخواست داوری داشتند ،اما پاسخ رد از سوی جشنواره دریافت کردند .گفتنی است ،هومن
سیدی و مهدی کرمپور در اطالعیهای اعالم کردند که به دلیل همدردی با جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی از داوری جشنواره
فیلم فجر انصراف دادهاند.

نسل فردا« :کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین امام علی (ع) دراصفهان برگزار میشود» .به گفته دبیر شورای سیاستگزاری
کنگره امام علی (ع) همزمان با یک هزار و چهارصدمین سالگرد شهادت موالی متقیان امام علی (ع) با هدف آشنایی با ابعاد شخصیتی
این امام همام وبازتاب آن درسطح ملی وبینالمللی این کنگره به میزبانی اصفهان برگزار میشود.
به گفته حسین رضازاده افتتاحیه این کنگره در تاریخ  ۲۵دیماه درمرکز همایشهای دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان و اختتامیه
آن در تاریخ  ۲۶دیماه درمرکز همایشهای مؤسســه تحقیقات و نشرمعارف اهلالبیت برگزارخواهد شــد .همچنین وی ازمراسم
تقدیرازپژوهشگران برجسته و حضورخانواده سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور آیتالهالعظمی مظاهری و وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی در این کنگره خبر داد.
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بیشترین نامزدی اسکار به کدام
فیلم و استودیو تعلق گرفت؟

ایســنا :ورایتی به بررسی بیشــترین تعداد
نامــزدی فیلم و شــرکتهای فیلمســازی در
اســکار ۲۰۲۰پرداخته اســت .فیلمسینمایی
«جوکر» به کارگردانی «تاد فیلیپس» با نامزدی
در ۱۱بخش موفقترین فیلم ایــن دوره جوایز
است و بیشترین ســهم را از اســکار برای یک
فیلم رقم زد .اسکورســیزی با «مرد ایرلندی»،
تارانتینو با «روزیروزگاری در هالیوود» و ســم
مندس با « »۱۹۱۷هر کدام بــا ۱۰نامزدی که
کســب کردند با اختالف کمی پشت سر جوکر
قرار گرفتنــد .کمپانــی نتفلیکــس درصدر
استودیوهای حاضر در اســکار قرار گرفت .این
شــرکت ۲۴نامزدی با محصوالتــی مثل «مرد
ایرلندی»« ،داســتان ازدواج نوا بامباک» و «دو
پاپ» بــه کارگردانی فرنانــدو میرلس رقم زده
است.
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کارگردان نمایش «آقای اسمیت ،آقای ایوانف
و یک خانواده کماهمیــت آفریقایی» عنوان
کرد :این اثر نمایشــی در الیههای عمیقتر
خود پیامهایی برای مخاطبان اندیشمند دارد.
محمد مروج که در تــاالر حافظ روی صحنه
است درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار
مهر گفت :ایــن نمایش حاصل یکســری
مطالعات فلســفی و تاریخی دربــاره اینکه
جهان در چه راســتایی قــرار دارد و به کجا
میرود ،است« .آقای اســمیت ،آقای ایوانف
و یک خانواده کماهمیــت آفریقایی» در نقد
نظام سرمایهداری شــکل گرفت؛ نظامی که
از برههای از تاریخ در دنیا به وجود آمد و تنها
دغدغهاش پول است.
وی دربــاره چگونگی تأثیر آلبوم موســیقی
 Emotiveبــر نــگارش نمایشنامه توضیح
داد :ایده فرمی و محتوایــی نمایش از آلبوم
 Emotiveاز گروه  A Perfect Circleاســت.
آلبومهای این گروه موضوعات مشــخصی
دارد و هــر آلبوم براســاس یک کانســپت
اصلی شــکل میگیرد و گروه با توجه به آن

شهابالدین شایگان افزود :با توجه به ارزیابی عملکرد
رسانههای ملی و بینالمللی در چند روز گذشته و از
سوی دیگر بررســی تاثیرات مخرب بر اذهان عموم
مخاطبان به خصوص مخاطبان کودک در مواجهه با
هجمه سنگین خشونت رسانهای پیرامون واقعههای
اخیر که باعث ایجاد وحشــت ،آشفتگی واسترس
شده است و ریســک ایجاد ناهنجاریهای روانی را
افزایش داده اســت ،با صراحت تمام این عمل باید
محکوم شود .لذا از مقامات ارشد سازمان صدا و سیما
تقاضا میکنم در خصوص ذکر ردهبندی سنی تمامی
برنامهها ،به خصوص برنامههای مناسبتی و همچنین

ایسنا:برنامه «انتخاب
یازدهم» با موضوع
بررسیدقیقعملکرد
و اختیارات مجلس
شورای اسالمی از شبکه
پنجمسیماهرپنجشنبه
ساعت ۲۱:۳۰پخش
خواهد شد.

آﮔﻬـﻰ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻰ واﮔﺬارى اراﺿﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /98/10003ص ﻣﻮرخ 98/10/23

رعایت کدهای اخالق حرفهای رســانهای هشیار و
کوشا باشند و بدانند که آینده کشور در گرو سالمت
روان کودکان امروز اســت .در خصــوص عملکرد
رســانههای بینالمللی نیز مکاتبات با انجمنها و
ارگانهای مســئول در حوزه بینالملــل در حال
پیگیری است.
شــایگان ســپس با دادن هشدار نســبت به زیر پا
گذاشتن ارزشهای انسانی و اخالقیات شبکههای
فارســی زبان پربیننده ماهوارهای معتقد اســت:
آنچه در حال حاضر با وجود شبکههای فارسی زبان
پربیننده ماهوارهای و زیر پا گذاشــتن ارزشهای

فارس :نخستین
تصویرازفیلمسینمایی
«خروج» به کارگردانی
ابراهیمحاتمیکیاو
تهیهکنندگیحبیب
والینژاد رونمایی شد.
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ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﺪادى از اراﺿﻰ ﺧﻮد واﻗﻊ در ﻣﺤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺧﻮان
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /98/10003ص ﻣﻮرخ  98/10/23و ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ  www.setadiran.irﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  2098001335000007ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر :روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 1398/10/25
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻓﺮاﺧﻮان اراﺿﻰ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻣﻮرخ 1398/11/10
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزدﯾﺪ :از ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1398/10/25ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺳﺎﻋﺖ  13ﻣﻮرخ ) 1398/11/12ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﻋﺎت ادارى(
ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ :زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ  1398/10/26ﻟﻐﺎﯾﺖ ﺳﺎﻋﺖ  19ﻣﻮرخ 1398/11/12
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﻓﺮاﺧﻮان اراﺿﻰ :زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ﻣﻮرخ  1398/11/13ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪه :روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1398/11/14
ﺿﻤﻨ ًﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ:
 (1ﺑﺮﮔﺰارى ﻓﺮاﺧﻮان واﮔﺬارى اراﺿﻰ )ﻣﺰاﯾﺪه( ﺻﺮﻓ ًﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ www.setadiran.ir
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان )ودﯾﻌﻪ( ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ و
اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻓﺮاﺧﻮان از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 (2ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت اراﺿﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ،ﻧﺤﻮه ﻓﺮوش و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ ﺑﺮد اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮرﺳﻰ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﻣﺒﻠﻎ و ﻧﻮع ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻰ اراﺿﻰ :ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻌﺎدل) ٪5ﭘﻨﺞ درﺻﺪ( ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﭘﻼك و ﺻﺮﻓﺎ
ﻓﯿﺶ وارﯾﺰى ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  4001119506377117ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﺟﻤﻬﻮرى
اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ  IR410100004001119506377117و ﺷﻨﺎﺳﻪ وارﯾﺰ ) 963285300101026008222200001144وارﯾﺰى از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﺗﻨﺎ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎ وارﯾﺰ ﺷﻮد.ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ وارﯾﺰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ(.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻰ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰى و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻰ واﮔﺬارى اراﺿﻰ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭘﻼك ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺳﭙﺮده ﻫﺎى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاى اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا در
ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐ ًﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺪارك ﻓﺮاﺧﻮان را ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎ
و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﮔﺬارى ﮐﻨﻨﺪ.
 -6ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان اراﺿﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ )ﺗﻮﮐﻦ( ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎى ذﯾﻞ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ و راﻫﺒﺮى ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ02-41934 :
دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان 88969737 :و 85193768
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ www.setadiran.ir
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اثری در نقد سرمایهداری

هشدار نسبت به هجمه سنگین خشونت رسانهای علیه کودکان!
یک کارگردان ،پژوهشــگر و فعال حقوق کودک با
اظهار تأسف و اندوه نســبت به حوادث اخیر ضمن
تقبیح شدید شبکههای تلویزیونی خارجی و انتقاد
به شبکههای داخلی تاکید کرد :رسانههای جمعی
با به تصویر کشیدن جزئیات خشونت فجایع اخیر به
صورت عریان ،صراحت غیر اخالقی در بیان سمعی
و بصری و رعایت نکردن قوانین مرتبط به ردهبندی
سنی برنامهها به صورت عمدی در حال ایجاد آسیب
بر روان کودکان و نوجوانان شدهاند.

«فهما» مخفف فرهنگ
وهنرمساجد ایران است
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یک کارگردان ،پژوهشگر و فعال حقوق کودک مطرح کرد:

news@ naslefarda.net

هنری مساجد استان اصفهان:

کارگردان نمایش «آقای اسمیت،آقای ایوانف و یک خانواده کماهمیت
آفریقایی» عنوان کرد:

موضوع ،موسیقی هر آلبوم را میسازد .آلبوم
 Emotiveیک آلبوم کاور اســت و به موضوع
آنتیکاپیتالیسم میپردازد که از معروفترین
آهنگهای آلبوم ،ترانه «تصورکن» جان لنون
را میتوان نام برد که این گروه آن را بازخوانی
کردهاند .در فضای آهنگهای این گروه هجو
و گروتسک دیده میشــود که به نمایش هم
راه یافته است.
مروج ادامه داد :البته به جــز این آلبوم برای
نگارش متن و شــکلگیری فرم اجرا از رمان
« »۱۹۸۴جــرج اورول و کتابها و تفکرات
فلســفی نیز وام گرفته شده اســت .در این
نمایش زاویههای مختلف نظام سرمایهداری
را بررسی میکنیم؛ البته ممکن است افرادی
که به دنبال دیدن اثری درام هستند از نمایش
لذت نبرند چون شــخصیتهای نمایش در
یک وضعیت ثابت وجود دارند و تغییری در
آنها به وجود نمیآید .این اتفاق به این دلیل
رخ میدهد که نظام سرمایهداری ،سلطهگر
است و دیالکتیکی در آن وجود ندارد ،همه به
فکر منافع شخصی خود هستند و به صورت
خودآگاه یا ناخودآگاه میخواهند ،کســب
سرمایه کنند.

علی الوندی  /گروه فرهنگ و هنر

مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و

عکس:مهر

طی رأی اعضای کمیســیون تلفیق مجلس۷۰،
درصد حق پخش تبلیغات تلویزیونی مسابقات
ورزشی در اختیار صدا و ســیما و  ۳۰درصد در
اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت .ابراهیم
شکوری مدیرکل امور مجلس صدا و سیما گفت:
کمیســیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی با
پیشنهاد دولت در الیحه بودجه سال آینده کل
کشور درباره نحوه تقســیم درآمدهای یادشده
مخالفت و روش دیگری را تصویب کرد .وی افزود:
دولت در بند «ل» تبصره  ۹الیحه بودجه ســال
آینده کل کشور ،بدون نظرخواهی از صداوسیما،
پیشنهاد تقسیم «مساوی» درآمدهای ناشی از
پخش تبلیغات تلویزیونی مسابقات ورزشی را ارائه
کرده بود .شکوری تاکید کرد :این در حالیست که
طبق بند (پ) ماده  ۹۲قانون برنامه ششم توسعه،
دولت مکلف بود تمهیدات قانونی این موضوع را
با «تفاهم» دو جانبه رسانه ملی و وزارت ورزش
و جوانان فراهم کند .مدیرکل امور مجلس صدا
و ســیما درباره مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق
در این زمینه گفت :اعضای کمیســیون تلفیق
مجلس ،به تقســیم این درآمدها به میزان ۷۰
درصد در اختیــار صدا و ســیما و  ۳۰درصد در
اختیــار وزارت ورزش و جوانــان ،رأی دادند تا
این درآمد از طریق وزارت ورزش و جوانان برای
تقویت ورزش کشور و کمک به فدراسیونهای
مربوطه اختصاص داده شود.

عاطفه الوندی  /گروه فرهنگ و هنر

نشست خبری

ﺷﺮﮐﺖﻋﻤﺮانﺷﻬﺮﺟﺪﯾﺪﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ

انســانی و اخالقیات الزم به تاکید است ،این است
که والدین آگاه باشند که کودکان به دلیل تجربه و
دانش اندکی که از مسائل ،پدیدهها و واقعیت دارند،
در مواجهه با محتوای رسانهها به شدت آسیبپذیر
بوده و نیازمنــد حمایت و یاری آنها هســتند .به
عنوان مثــال ارزیابی صحت وصــدق یک موضوع
در زمانی که منابع و شــاخصهای متعددی وجود
دارد که عمومــاً همراه با جهتگیــری بر مواضع و
منافع سیاســی خاص بیان میشــود ،نه تنها برای
کودکان ،بلکه برای خود والدین هم تفسیر آن دشوار
است.

مدیر ســتاد هماهنگی کانونهــای فرهنگی
وهنری مساجد اســتان هدف از شکلگیری
نظام «فهما» را ایجاد فضای رقابتی و مدیریتی
کانونها ،هماهنگی و انسجام ،نشاطآفرینی،
تحولگرایی و برانگیختن کانونها و استفاده از
فضای مجازی و فناوری نوین اعالم کرد.
حجتاالســام نیستانی در نخســتین سال
رویــداد ملی «فهمــا» در نشســت خبری با
اصحاب رســانه اظهار کرد :در ســطح استان
اصفهان تعداد یک هزار و  ۹۰۸کانون فرهنگی
هنری و در شهرســتان اصفهان حدود ۵۰۰
کانون وجود دارد که این کانونها در مساجد
فعالیت میکنند ،همچنین قریب به یک هزار
و  ۴۰۰کانون از تعداد یک هزار و  ۹۰۰کانون
برخوردار از کتابخانههای مخــزندار و روباز
هســتند و حدود  ۴۵کانــون در زمینههای
تخصصی فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه کانونهای فرهنگی و هنری
مساجد از سال  ۱۳۷۱با مصوبه شورای عالی
انقالب فرهنگی شــکل گرفت ،افزود :اکنون
 ۲۷ســال از عمر این کانونها میگذرد ،سال
گذشــته برای نخســتین بار طی  ۲۷ســال
اســاس نامه این کانونها تدوین و تنظیم شد
و به تصویب شــورای عالی انقــاب فرهنگی
رسید .نیستانی افزود :برای پیاده کردن سند
تحول و اجرایی شدن اهداف آن نظام «فهما»
شکل گرفت .این کلمه مخفف فرهنگ و هنر
مساجد ایران است که نظامی برای پیاده کردن
سیاستهای این سند تحول شکل گرفته است
و بعد از تصویب آن هرسال پس از اجرایی شدن
این نظام با شــاخصهای مورد نظر اســتانی
عنوان استان نمونه در کشور انتخاب میشود
که پایتختــی «فهما» را بر عهــده دارد و این
پایتخت از امسال در کشــور از میان استان و
کانونهای برتر انتخاب میشود.
مدیرســتاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و
هنری مساجد اســتان اصفهان با اعالم اینکه
بر این اساس شاخصها و سنجشهایی شکل
گرفت ،گفــت :ارتقای فعالیتهــای قرآن و
عترت ،شبکهسازی ســامانهای ،هنر متعالی،
کتــاب و کتابخوانــی ،رویدادهــای ملی و
مذهبی ،فضای مجازی در رسانه ،غنیسازی
اوقات فراغــت و خالقیت و نوآوری هشــت
شاخص اصلی برای سنجشهاست.
به گفته وی عالوه بر این ،بحث فضای مجازی و
رسانه هم وجود دارد و در راستای استقرار نظام
«فهما» ســامانه ملی بچههای مسجد شکل
گرفت که پرتال کشوری بوده و با عضویت همه
کانونها در کشور این سامانه ملی تدوین شده
است و بارگذاری اطالعات و فعالیتها صورت
میگیرد که قابلیت رصد و بارگذاری فعالیتها
در این سامانه فراهم شــده و یکی از ابزارهای
مهم نظام ملی «فهما» خواهد بود.
محمدرضا نیستانی ادامه داد :با اعالم فراخوان،
ثبت همه کانونها در کشور انجام شد و اکنون
قریب بــه  ۲۵هــزار کانــون فرهنگی هنری
فعال هســتند و از تعداد  ۸۰هزار مسجد ۵۰
هزار مورد آن فعــال و نیمی از این مســاجد
از کانونهــای فرهنگــی هنــری برخوردار
هستند.

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوژه ﻫﺎى
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوى ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﻣﺸﺎوراﻧﯽ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎوره ﻃﺮاﺣﻰ و ﻧﻈﺎرت
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 2ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮاي
اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﻰ و ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن دﻋﻮت ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﻨﺎد اﯾﻦ
ﻓﺮاﺧﻮان اﻗﺪام و ﻣﺪارك و رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺧﻮان و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس  :اﺻﻔﻬﺎن  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺣﻀﻮرا ً ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺪت درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :از روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  98/ 10/25ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداري روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
98/11/02
ﻣﺪت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات  :از روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  98/11/03ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداري روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 98/11/12
اﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺸﺎوران اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﺿﻤﻨ ًﺎ در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﻣﺪارك ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟﻬﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء ،ﻣﺨﺪوش  ،ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ  ،و ﻣﺪارﮐﻰ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در آﮔﻬﻰ
واﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ را ﺑﺮاى ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﻬﺖ
دﻋﻮت ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
 ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﻨﺎد ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ .آﮔﻬﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان در ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا و ﺣﻤﺎﯾﺖ درج ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﮔﻬﯽ و
اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
-1ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﻪ آدرس http://tender.tavanir.org.ir
-2ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس http://iets.mporg.ir
-3ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ آدرس ) WWW.epedc.irﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﯿﻪ(
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  -اﻣﻮر ﺗﺪارﮐﺎت و اﻧﺒﺎرﻫﺎ

