صاحب امتياز :بنياد رسالت

روزنامهسیاسی،فرهنگی،اقتصادیواجتماعیصبحایران

کشنبه
ی 

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M
اوقات شرعی

 2آذر 1399
 6ربیع الثانی 1442
 22نوامبر 2020
سالسی و پنجم

مدير مسئول :محسن پيرهادی
نش ��انی :تهران،خيابان اس ��تاد نج ��ات اللهی جنوبی
خياب���ان ش���هيد اس���ماعيل محم���دی -پ�ل�ا ک1
کد پستی 1599976711:تلفن88910806- 10:

اذان ظهر11:51:
اذان مغرب17:13 :
اذان صبح فردا5:20 :
طلوع آفتاب فردا6:48 :

شماره9914

نمابر 88900587:چاپ:صمیم تلفن66795442:

کتابخانه

شیما ناصری

گل خاکی
نمای نزدیک:دنیا برایش قصهای بود که زود تمام شد ،اما
نیم ه کارهنماند .کوتاهبودامابزرگوبهیادماندنی.درهمان
روزهایی این قصهها را مینوشت که خودش قهرمان قصه
بزرگ جنگ بود .شهید حبیب غنیپور ،در داستانهایش
نگاهی مهربان و لطیف به دنیا دارد .قهرمانهایش را از
ی کند که میشناسد و در آن حضور دارد.
دنیایی انتخاب م 
او در عالم نوشتن همانقدر روحی رها و سبک دارد که در
زندگی روزمره خود و رفتوآمدش به میدان جنگ .داستانهای شهید غنیپور
هرکدامدر بستریمتفاوتروایتمیشوند .گاهدلتنگیهایسربازیرادر میدان
ی کند و گاه میرود به خانه پیرزنی در شهر که
جنگ برای همرزم شهیدش روایت م 
شوهر و پسرش در دوران قبل از انقالب به دست ارباب روستایشان کشت ه شدهاند.
غنیپور مینشیند کنار این پیرزن تا شال و کاله بافتنیاش را ببافد و پای بهپای او
میرود تا مسجدی که آنها را برای سربازها بفرستد .روح جستوجوگر نویسنده
سادگی نثر و ظرافت نگاهش را گاهی هم میبرد به خرمشهر و بهروزهای اشغال و
ی کند.
با زیباترین توصیفها ،نشانههای کوچک زندگی را در شهر جستوجو م 
ی کند که دود آتشی که به
درجایی دیگر روایتی از زندگی کردهای کومله را تصویر م 
پا کردهاند ،عاقبت بر چشم زن و فرزند خودشان میرود ،اما جنگ و آثارش مانع از
نگاه انتقادی شهید غنیپور ،جوان نویسند ه دهه شصت ،به برخی کاستیهای
جامعه آن دوران نمیشود.
عالقه مندان میتوانند این کتاب را باقیمت هشت هزار تومان از انتشارات سوره
مهر خریداری نمایند.
معراجالسعادة
()106

وهرگاهباآنذکرزبانینیزجمعشودفایدهآناتمودردفعشیاطینادخلاست.
اما ذکر زبانی تنها ا گرچه خالی از ثواب نیست ولیکن مقابله با جندشیاطین
و مدافعه وساوس آن لعین نتواند کرد و ا گر وسوسه شیطان به ذکر زبان رفع
شدی هرکسی را در نماز حضور قلب حاصل بودی و خیاالت فاسده و وساوس
باطله به خاطر او نیامدی  ،زیرا که منتهای هر ذکر و عبادتی در نماز است
باوجوداین که هر که مالحظه حال خود را نماید مییابد که افکار ردیه در
حال نماز بیشتر  ،بلکه آنچه ازفضول دنیا گمشده در نماز پیدا میشود و آنچه
فراموششده در آنوقت به خاطر میرسد  .سر در این  ،آن است که  :چون
نماز باالترین عبادات و مشتمل بر سجده است که شیطان به واسطه ترک آن
مطرود و مردود شده در آن وقت عداوت و حسد شیطان به هیجان می آید
و لشکر آن اطراف دل را فرو می گیرد و از چپ و راست هجوم و ازپیش و پس
حمله می کنند و حجره  ،بازار  ،دکان ،انبار ،محاسبه شرکا و جواب خصماء
ی کنند که مبادا چنین عبادتی از او به درجه قبول و
را بر دل القاء و عرض م 
وصول و سجدهای که موجب لعن او شد از او مقبول گردد  .ولیکن همچنان
که مذکور شد چنان نیست که ذکر زبانی مطلقا بیثمر و آن را از برای ذا کر اثر
نباشد  ،بلکه بر آن ثواب مترتب میشود و اهل ذکر گفتهاند که از برای ذکر چهار
مرتبه است  ،که همه آنها نافع لکن در مقدار نفع مختلفاند ،اول  :ذکر زبانی
فقط  .دوم  :ذکر زبانی و قلبی باهم  ،که ذکر در دل مستقر نباشد بلکه قرار آن
موقوف به التفات ذا کر باشد و چون دل را به خود وا گذارد از ذکر خدا غافل
و به خاطر ووساوس مایل گردد  .سوم  :ذکر قلبی که در قلب متمکن و بر آن
ی که صرف دل به غیر ذکر  ،محتاج به التفات ذا کر باشد
مستولی باشد بهنحو 
و هر وقت که دل را به خود گذارد در ذکر خدا باشد  .چهارم  :ذکر قلبی که خدا
ن که در ذکر هم هست
بالمر از خود غافل بلکه از ای 
در دل باشد و بس و دل ِ
ذاهل باشد و بتمامه مستغرق مذکور و محو او باشد و اهل این مرتبه التفات
به ذکر را حجاب از وصول به مطلوب و مقصود میدانند  .این مرتبه مطلوب و
مقصود حقیقی و باقی مراتب بالعرض مطلوباند .فایده  :کیفیت سد ابواب
خواطر و رفع وساوس .بدان که سد ابواب خواطر و دفع وساوس ا گرچه صعب
و مشکل ولیکن مرتبهای است بس عظمی و موهبتی است بس کبری  .کلید
گنج سعادات و مفتاح ابواب مرادات است  ،زیرا که دل مانند ظرفی است که
خالی بودن آن از محاالت است  .پس ال محاله بعداز آنکه از افکار بیفایده تهی
گردید  ،محل ذکر خدا و نزول جند مالئکه خواهد شد و ازدوام یاد خدا انس
به او و از انس  ،مرتبه شوق به لقای او و محبت او که اعظم مراتب و «اسنای»
مواهباستحاصل وابوابمعارفاز عالمفیضبردل گشودهمیشودوبهآن
سبب از ظلمات شکوک و اوهام بیرون میآید  .در این هنگام  ،نفس به مرتبه
اطمینان و ثبات در عقاید و معارف میرسد  ،چنانکه خدای تعالی فرموده
که«:اال بذکر اهلل تطمئن القلوب» یعنی « :آ گاه باش که به سبب یاد خدا دلها
به مرتبه اطمینان میرسند ».ولیکن همچنان که دانستی خالصی از چنگ
خواطر و وساوس  ،موقوف است برتخلیه نفس از رذائل صفات و تحلیه آن به
شرایف ملکات و مواظبت بر ذکر خدا و سردر این  ،آن است که بعد از تخلیه و
تحلیهودوامذکر،نفسراصفاییوبهجتیحاصل،وقوهعاقلهراتسلطوقوتی
ی گردد  .از کشا کش آنها متأثر
پیدا میشود و بر سایر قوا مستولی و غالب م 
نمیشود بلکه آنها را بهمقتضای مصالح کارمی فرماید و عنان قوه واهمه
ی که آنها را بدون امرونهی قوه عاقله
و متخیله را ضبط مینماید  ،بهطور 
تصرفی ممکن نیست و خودسرانه به هر وادی که خواهند نمیتوانند رفت
ن که این حالت مکرر شد و به مرتبه ملکه رسید این دو قوه را ملکه
 .بعدازای 
اطاعت و انقیاد عاقله حاصل میشود و از هرز ه گردی و اضطراب بازمیایستد
ی کند ونفس منقاد
و بهغیراز خواطر محموده از خزانه غیب در آن خطور نم 
عاقلهمیشودوتناز علشکرملکوشیاطینبرطرف،بلکهسدابوابشیاطین
ی گیرند و نفس در مقام اطمینان
شده جند ملک بی متناز ع در آنجا قرار م 
ی گردد  .این نیز معنی دیگر است از برای اطمینان نفس که به سبب
مستقر م 
یاد خدا و سد خواطرحاصل میشود و آن مستلزم آن است که اشراقات عالم
قدس در ساحت دل پرتو افکند و لمعات انوار الهیه از «مشکوه» ربوبیه در آن
بتابد و اطمینان در معارف علوم نیز حاصل گردد .
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حکمت نهج البالغه

چيز اندكى كه بر آن مداومت
كنى ،بهتر است از بسيارى كه
از آن ملول گردى.

پيامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بيان نمايند.

یکی از عالئم نسبتا جدید کرونا را میتوان ریزش مو دانست.
درواقع ریزش مو در افراد به عنوان یک عالمت جدید ثبت شده
است؛گرچه همه افراد این عالمت را نشان نمیدهند ،اما در برخی
موارد دیده میشود.

بيصبرانه منتظر پيامهاي گرم شما هستيم.

«رسالت» از ویژگیهای هفته بسیج میگوید؛

روحیهجهادی،فصلتمایزبسیج
گروه فرهنگی
بسیج مردمی از رویشهای انقالب
اسالمی است که در حوادث و وضعیتهای
مختلف کشورنقشچشمگیریداشتهاست.
بسیج یعنی حضور بهترین ،بانشاطترین و
باایمان ترین نیروهای مردمی در میدانها
برای منافع ملی و اهداف واالیی که کشور به
آنهانیازدارد.فرهنگبسیجیترکیبیاست
از ایمانعمیق،تالشمخلصانه،هوشیاری،
گذشتوایثار کهامروزهنمونهآنرادربسیجیان
بدونمرز کههمانپزشکان،پرستارانو کادر
سالمت هستند و با مقاومت ،ایثار ،گذشت
و فدا کاری در مرا کز بیمارستانی و درمانی با
ویروس بیگانه و مهاجم میجنگند میتوان
مشاهده کرد .
در کنار کادر درمان گروههایمختلفاز آحاد
بسیج نیز در این بزنگاه شیوع کرونا بهعنوان
یک نیروی توانمند و باروحیه جهادی و
انقالبیپابهمیدان گذاشتهاندوباهمیاری،
کمک و همدلی در کنار کادر درمان و پزشکی
ی کنندتابتواننددر اینشرایط
ایفاینقشم 
باری هرچند کوچک از روی دوش مدافعان
سالمت بردارند و مرهمی برای مشکالت
مردم باشند.
روشن است سرمایه انسانی زیرساخت
ل گیریتمدناستولذابایست ه
بنیادینشک 
اصلی طی طریق در مسیر پیشرفت و تمدن
سازی ،تربیت نسلی تمدن ساز و متعهد
بهپیشروندگی و پیش برندگی است .تدبیر
هوشمندانه امام راحل عظیمالشأن در
شکلدهی به چنین شبکه عظیم انسانی
تربیتیافته و در مسیر پرورش ،ا کنون یکی
دیگر از رهآوردهای خود را نشان میدهد.
در ده ه پنجم انقالب اسالمی که موضوع و
مسئل ه اصلی کشور «پیشرفت و الزامات آن»
بر مبنای بیانیه گام دوم انقالب است ،این
شبکهوجریانانسانیبهخوبیمیتواندنظام
رادر شکلدهیآیند همطلوبیاریدهد،اما
نکتهای کهبایدبهآنتوجهداشتایناست
کهدفاعمقدس،تصویرروشنیازتفکربسیجی
را که همانا روحیه جهادی است به نمایش
گذاشت .در این تفکر ،انسان ،موجودی
مادی نیست که در حصار دنیا محصور باشد
بلکهموجودیالهیاست کهبرایرسیدنبه
ی کند.همینتفکر
سعادتجاودانیتالشم 
است که ذهنهای آ گاه فراوانی را از سراسر
جهان به خود معطوف داشته است .اسالم
دینیجهانیاست کهدرمکانیازمانیخاص
محدود نمیشود .دینی که نوید آزادی،
اخالق و سعادت را برای تمامی انسانها به
ارمغان آورده است.

شاهبیت
ترسم كه به پاى يكدگر پير شوند

برایآشناییبیشتربافرهنگبسیجوبسیجی
گفتوگوییباسرهنگعباسبایرامی،سرپرست
سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس ترتیب
دادهایم که در ادامه میخوانید.
بسیج ،الزمه تحقق اهداف انقالب
اسالمی
ویدر گفتوگوبا«رسالت»عنوان کرد«:رهبر
معظم انقالب اسالمی ،تشکیل بسیج را یک
معجزه دانستند چرا که بهخوبی میتواند
اهداف انقالب اسالمی را تحقق و شأن آن را
به تمام دنیا نشان دهد».
وی افزود«:بسیج دارای وجهی مردمی
است زیرا از دل مردم و جوانان انقالبی کشور
برخاسته است .در اوایل انقالب اسالمی
ی کمک به مردم مناطق محروم
جوانان برا 
ی کردند و
به حاشیه شهرها و روستاها سفر م 
بااقدامجهادیدرصددحمایتبرمیآمدند.
بنابراین بسیج جوانان جهادی کشور سبقه
درسالهایانقالباسالمیداردبااینتفاوت
که درگذشته بهصورت خودجوش و حال
سازماندهی شده است».
بایرامی تصریح کرد« :در طول سالهای
دفاع مقدس ،بسیج جوانان در دل مساجد
مستقر میشدند و برای آرمان و آبادی این
کشور برنامهریزی می کردند .امام خمینی
(ره)دراینبارهفرمودند«:مساجدسنگراست
سنگرها را پر کنید ».این سخن امام راحل
ضرورت تشکیل و حضور بسیج را بهخوبی

ی کند».
آشکارم 
بسیج مستضعفین ،گرهگشای کشور
گ کننده سپاه قدس
معاون اسبق هماهن 
گیالنخاطرنشان کرد«:تاریختشکیلبسیج
ی گردد .شروع
به ماههای پیش از جنگ برم 
جنگ تحمیلی علیه ایران مورخ  ۳۱شهریور
سال  ۵۹بود در حالی که بسیج در  ۵آذرماه
ی کند
سال۵۸تشکیلشد.اینامرمشخصم 
همواره نیاز به بسیج برای تحقق اهداف
انقالب اسالمی الزم است و تنها به هنگام
شرایط سخت و دشوار نیست».
سرپرست سازمان ادبیات و تاریخ دفاع
مقدس اظهار کرد« :بسیج با نگاه جنگ و
دفاع از مرزهای کشوری تشکیل نشد .اما
بروز جنگ تحمیلی فرصتی بر ظهور نیروی
جوانانبسیجواستعدادهایشانبود.بسیج
در سالهایجنگنقشارزندهایاستزیرا
جوانانیدرسنگردفاعازانقالباسالمیحاضر
شدند که پیش از آن حتی برای یکبار هم
آموزش نظامی ندیده بودند».
او یادآور شد« :تشکیل بسیج فرصتی بود تا
جوانانانقالبی،استعدادهایخودرانمایانو
در مقابلتماممستکبریندنیاقدعلم کنند.
امروزا گرچهدیگرجنگتحمیلیوجودندارد
اما ضرورت حضور بسیج برای تحقق اهداف
انقالب اسالمی همچنان پابرجاست».
وی گفت« :به تعبیر امام خمینی (ره) بسیج
لشکر مخلص و حضور آن همواره نیاز است.

گزارشی از زندگی هنری «چنگیز جلیلوند» دوبلور پرآوازه کشور؛

دوبله مرا گرفتار خود کرد

عباس یاری منتقد ،نویسنده و سردبیر ماهنامه سینمایی
«فیلم» در صفحه اینستا گرام خود نوشت  ،چنگیز جلیلوند
دوبلور ،مدیر دوبالژ و هنرپیشه سینما به بیماری کرونا
مبتال شد.
به گزارش« پایگاه خبری ،تحلیل وطن روز» عباس یاری با
اعالم این خبر در صفحه اینستا گرام شخصیاش نوشت:
«چند ماه پیش با چنگیزخان جلیلوند که منزل یکی از

دوستانمبود،تلفنیحرفزدم،ازهردری گفتیموخندیدیم
اصرار داشت که من هم به دیدنشان بروم ،اما متأسفانه
تهران نبودم و قراری دیگر گذاشتیم که امکانپذیر نشد.
هفته پیش برایم پیام فرستاد که حالش خوب نیست و
بعد از مرخص شدن از بیمارستان گاندی ،مشکل ریوی
دست از سرش برنداشته است .متأسفانه ساعتی پیش
یکیازدوستانپزشکمبااینپیام،منرا کامالنگرانحالاین

نوبت دوم

توییتر

موضوع پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

حداقل پایه مورد نیاز (راه)
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براساس بخشنامه شماره  69432مورخ  1394/4/30سازمان مدیریت
و برنامه ریزی كشور موضوع :حداكثر ظرفیت كاری مجاز پیمانكاران

لذا از كلیه شركتهایی كه شرایط الزم جهت اجرای پروژه مذكور را دارند دعوت به عمل میآید اسناد ارزیابی توان اجرای كار را از
طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد ایران) به آدرس  www.setadiran.irدریافت نمایند .الزم به ذكر است
ه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق سامانه فوق
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقص 
انجام خواهد گرفت ،بنابراین الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت
گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی از سایت :ساعت  8صبح مورخ  1399/9/1الی  7بعدازظهر مورخ 1399/9/6
آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی كیفی در سایت جهت شركت در فرآیند ارزیابی كیفی :ساعت  12ظهر مورخ 1399/9/22
ی گردد.
این مناقصه پیش پرداخت ندارد و مطالبات پیمانكار بصورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت م 
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل
راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

Khamenei.ir

ی گویند
رهبرمعظمانقالباسالمیدراینبارهم 
که حضور بسیج برای پر کردن خالصهای
نظام امری اساسی است بنابراین آنچه امروز
تحتعنوانبسیجمستضعفینتشکیلشده
بهخوبی میتواند گرههای کشور را باز
کند».
ضرورتحضوربسیجدرروزهایتهاجم
ویروس کرونا
ن کهبسیجاهرمهایروشنگریرا
اوبابیانای 
فعالوهموارهبااقدامهایجهادیدرسطح
جامعهحضورپیدا کرده،بیانکرد«:ازسالهای
ی گذردودرتمامیاینمدت
جنگ۴۰سالم 
بسیج علیرغم فراز و نشیبهای بسیار اما
همواره نیروی پویای کشور درصحنههای
سخت و دشوار بوده است ».بایرامی عنوان
کرد« :امروز جامعه تحت تهاجم یک بیماری
فرا گیر به نام کووید ۱۹است .در این جنگ
تهاجمی ،بسیج با حضور خود در روستاها،
غسلخانهها و بیمارستانها بدون ذرهای
توقعنقشآفرینی کردوهمراهروزهایسخت
کشور شد».
سرپرستسازمانادبیاتوتاریخدفاعمقدس
در پایان این گفتوگو گفت« :بسیج همواره
رزمنده جنگهای مختلف است .سالها
پیش جنگ در دل خط مقدم بود و حال در
جنگ تهاجمی یک بیماری فرا گیر است.
نقشبسیجهموارهپررنگوحضورشاننیاز
اساسی یک جامعه است».

چهرهبرجستهوماندگاردوبلهایران کرد:عباسجان،استاد
چنگیزجلیلوندیکماهیاست که کرونا گرفتهاندوحالشان
از به وخامت گراییده؛ با مشکالت فراوان ،موفق شدیم در
بیمارستان خاتماالنبیا بستریشان کنیم .حال استاد اصال
خوب نیست ،کرونا هشتاد درصد ریه را درگیر کرده .باید
برای سالمتی او دعا کنیم».
چنگیزجلیلونددوبلور،مدیردوبالژوهنرپیشهسینما،تلویزیون
وتئاتر۶آبانسال۱۳۱۹در شیراز،از پدریلرومادریشیرازی
متولد شد .پدر جلیلوند مهندس راه بود و بهعنوان مترجم
مهندسان روسی در اداره راه و شهرسازی شیراز فعالیت
ی کرد و به همین جهت جلیلوند دوران کودکی خود را در
م 
چند شهر محل خدمت پدر گذراند تا باالخره در سال ۱۳۲۹
به همراه خانواده در تهران مستقر شد .در ایام سکونت در
تهران تحصیالت خود را ادامه داد و در سن  ۲۸سالگی در
رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه تگزاس آمریکا در مقطع
فوقلیسانس فار غالتحصیل شد.
جلیلوند  ،ورود خود به عرصه فعالیتهای هنری را چنین
تشریح می کند ۱۸ :ساله بودم که با صمد صباحی آشنا
شدم و در فیلمی به نام فیلم «آرشین ماالالن» به کارگردانی
و نویسندگی صمد صباحی و دکتر اسماعیل کوشان ،به من
یک نقش کوچک پیشنهاد شد و باالخره من قبول کردم و
فعالیت رسمی من در سینما آغاز شد .این فیلم اولین کار
م کم چند کار کوچک تئاتر هم انجام
سینمایی من بود ،ک 
دادم ،اما فعالیت رسمیمن با سینما آغاز شد که از آن ایام
چند فیلم سینمایی ازجمله آقای شانس( ،)۱۳۳۸دختر
همسایه( ،)۱۳۴۰بندرگاه عشق ( )۱۳۴۶و … .کار کردم
که بههرحال تجربه چندان بدی نبود و برای من بازی در
سینمای آن روزهای ایران جالبتوجه بود.
جلیلوند در ادامه و در خصوص آغاز فعالیت اش در عرصه

ی گوید :وقتی دانشجو بودم یک استودیو روبهروی
دوبالژ م 
دانشگاهمان بود ،به نام «آژیر فیلم» که آقای ساموئل
خاچکیانوواعظیانودکترشاهرخرفیعآنراتأسیس کرده
بودند.آنزمانمنشبهاباآقاینصرتاهللوحدتتئاتر کار
ی کردم،ایشان کهصدایمنراشنیدهبودوبهرنگصدای
م 
من پی برده بود به من پیشنهاد داد و گفت :صدای خوبی
داری،بیاودوبله کار کن،منبدمنیامد کهدر اینعرصههم
تجربهای کسب کنم و بالفاصله پذیرفتم و آقای وحدت نیز
من را معرفی کردند به همان استودیوی نزدیک دانشگاه؛
که خالصه بعد از یک تست توسط ساموئل خاچیکیان به
استخدام استودیو درآمدم .پس از یک مدت واقعاعالقه
ی که شبانهروز خواب و خورا ک من شده
مند شدم بهطور 
ی کردم.
بود هنر «دوبله» و دیگر زیاد به بازیگری فکر هم نم 
آنقدر کار من گرفتهبود کهاصالراجعبهبازیگرینهتنهافکر
ی کردم بلکه باید بگویم حتی فرصت هم نداشتم و طی
نم 
 ۱۸سال کار گویندگی تا سال  ۱۳۵۷در حدود  ۴هزار فیلم
خارجی و حدود  ۷۰۰فیلم ایرانی را دوبله کردم و به جرئت
میتوانمبگویم کها گردر سال۲۰۰فیلمساختهمیشد،من
ی کردم و این افتخار بسیار
حداقل در ۱۵۰تای آن صحبت م 
بزرگی برای من بوده و هست.
جلیلوند در بخش دیگری از این گفتوگو به آثار خود اشاره
ی گوید:در18-19سالفعالیتمستمردرواحدهای
ی کندوم 
م 
مختلف دوبالژ با بسیاری از بزرگان دوبالژ ایران همکار بودم
که این افتخار بزرگی است برای من و همچنین افتخار این
را داشتم که بهجای بسیاری از بزرگان سینمای ایران و
جهان صحبت کنم ،بزرگانی ازجمله :سعید راد ،مارلون
براندو ،پل نیومن ،برت لنکتر ،یول براینر ،آنتونی کوئین،
کلینت ایستوود ،دین مارتین و … که کمتر کسی اینچنین
افتخاری نصیب اش میشود.

اینصداپیشهپیشکسوتدرخصوصمهاجرتاشدرسال
 ۱۳۵۷توضیح داد :من در سال  ۵۷متأسفانه بهاجبار ناچار
بهترکایرانشدم،چونفرزندانمدر خارجاز کشور مشغول
تحصیل بودند و نمیتوانستم آنها را در میانه تحصیلشان
بازگردانموآیندهشانراخراب کنم.چونسیستمتحصیلی
ی کردند کامالمتفاوتبودوبههمیندلیل
کهآنهاسپریم 
بود که مجبور شدم ایران را ترک کنم تا در کنار فرزندانم
باشم .بههرحال چند سال در آمریکا بودیم و خداراشکر که
بچهها همدرسشان را خواندند و به مدارج خوبی رسیدند
و ازدواج کردند و آنجا بود که تصمیم گرفتم حاال که همه
بچهها به سرانجام رسیدهاند ،به ایران بازگردم .چرا که
واقعانمیتوانستم عشق به وطنم را نادیده بگیرم و باالخره
در دهه  ۷۰به ایران بازگشتم و پس از مدتی در سال  ۷۷پس
از سالها مجددابه عالقه اصلیام ادامه دادم .من در آمریکا
کهبودمبرایرفعایندلتنگینسبتبهدوبلهفعالیتهای
زیادیانجامدادم،ازجمله کالسهایآشپزیوتیراندازیرا
پشتسر گذاشتم،ماشینسواریرابهصورتحرفهایانجام
دادموجالباستبدانید کهقهرمانماشینسواریباترا ک
بودم و حتی در اواخر حضورم در آمریکا پرواز با هواپیماهای
ک نفره را هم تجربه کرد ،اما با همه این اتفاقات
کوچک و ت 
که واقعاهم عالقه دارم به آنها اما هیچچیزی جای دوبله
را برای من پر نمی کرد .من همیشه دوبله را به بازیگری
ترجیح میدهم و ا گر کار دوبله مثل سالیان گذشته بود و
فیلمهای سینمایی خوب وجود داشت ،من هرگز همین
چند فیلم را هم در بازیگری تجربه نمی کردم و در همان
کار دوبله باقی میماندم ،درواقع دوبله مرا گرفتار خودش
کرده است .امیدوارم که تاآخریننفس بتوانم در این عرصه
در کنار همکاران جوان و همینطور همکاران پیشکسوت
و استادان خودم به این حرفه خدمتم کنم.

آ گهی تجدید فراخوان ارزیابی كیفی نوبت دوم
اداره كل راه آهن زاگرس

اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به
پیمانكار واجد شرایط وا گذار نماید:

على رجبى
دلتنگى شبهاى من و دورى تو

نمایه

فراخوان ارزیابی كیفی مرحله اول

تاریخ انتشار نوبت اول99/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/2 :
خ ش 99/9/1

خوانندگان فهيم روزنامه رسالت ميتوانند

سالمت

(تجدید مناقصه عمومی شماره )98-41-7

اداره كل راه آهن زا گرس در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی كیفی مناقصه گران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به
شرح زیر اقدام نماید.
الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاددهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه سامانه تداركات
الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
ی گردد)
(ضمنا پایگاه اطالع رسانی مناقصات به آدرس  www.iets.mporg.irصرفا جهت رویت اسناد اعالم م 
-1شرح مختصر موضوع مناقصه :احداث دیوار حفاظتی محدوده ایستگاه تنگ 5
 -2مبلغ كل برآورد 14/474/067/053 :ریال بر اساس فهرست بهای راه باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1399
 -3مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 723/703/353 :ریال
-4مدت و محل اجرا :مدت اجرا  180روز بوده و محل اجرا ایستگاه تنگ 5
 -5مناقصه گران تائید صالحیت شده در ارزیابی كیفی  ،در صورتیكه قصد ارائه پیشنهاد قیمت را دارند باید در صورت نیاز به تامین كاال و تجهیزات جهت انجام موضوع مناقصه،
قیمت متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه نمایند.
-6شركت كنندگان در فراخوان می بایست دارای گواهی صالحیت پیمانكاری معتبر ،حداقل رتبه  5راه و باند و یا ابنیه از سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و با توجه به گواهی
صالحیت در رشته و پایه مورد نیاز ،دارای حدا كثر ظرفیت آزاد الزم تواما از نظر تعداد كار و مبلغ برآورد مناقصه باشند .همچنین ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانكاران معتبر
الزامی می باشد عدم ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی و صالحیت پیمانكاری معتبر در مرحله ارزیابی كیفی منجر به حذف شركت ها از ادامه فرآیند مناقصه خواهد شد.
 -7مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی كیفی :متقاضیان می توانند حدا كثر تا ساعت  14روز شنبه مورخ  1399/9/8اسناد ارزیابی كیفی را از درگاه سامانه تداركات الكترونیكی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irدریافت نمایند.
-8مهلتومحلتحویلاسنادتكمیلشده:متقاضیانمیتوانندحدا كثرتاساعت 14روز شنبهمورخ99/9/22از طریقدرگاهسامانهتداركاتالكترونیكیدولت(ستاد)بهآدرس
 www.setadiran.irاسناد را بارگذاری نمایند ضمنا می بایست اصل اسناد بارگذاری شده به صورت مهر شده به نشانی تحویل نموده و رسید دریافت نمایید.
-9پس از ارزیابی كیفی ،از مناقصه گران واجد شرایط كه حداقل امتیاز الزم را كسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
 -10پیشنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری است مراحل ثبت نام در سایت  www.setadiran.irو دریافت گواهی امضاء الكترونیكی جهت شركت در فراخوان
را محقق سازند .شماره تماس سامانه ستاد021-27313131 :
تاریخ انتشار نوبت اول 99/9/1
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/9/2
خ ش 99/9/1

اداره كل راه آهن زا گرس

