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ا گرخداوند،بهسببنافرمانيش
مردم را بيم نمیداد بازهم
فرمانبرداریش واجب بود تا
سپاس نعمتش را بگزاريم.

از سرایت ویروس کرونا به فرد تا بروز عالئم بیماری بهطورمعمول
 ۲تا  ۱۴روز فاصله زمانی وجود دارد که به آن دوره نهفتگی بیماری
ی گوییم.
م 

بيصبرانه منتظر پيامهاي گرم شما هستيم.

آخرین وضعیت بودجه حوزه فرهنگی کشور در سال آینده بررسی شد؛

بیموامید
دربودجهفرهنگی1400

شاهبیت

سعدی

خالئق در تو حیراناند و جای حیرت است الحق که َمه را بر زمین بینند و مه بر آسمان باشد...

توییتر

حسین میرزایی ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس :

فرهنگ در  ،۱۴۰۰پررنگترخواهد شد

گروه فرهنگی
این روزها بحث بررسی بودجه سال آینده و مسائل و مشکالت ناشی از تخصیص مناسب آن در
حوزههایفرهنگیموضوعیاست کهدربسیاریازرسانههاوجلساتبهآنپرداختهمیشود.درحالیکه
مجلس شورای اسالمی برای هدفمند کردن مسیر بودجهبندی دولت تالش فراوانی را انجام داده باید
منتظر بود و دید آیا نتیجه جلسات مکرر و نشستهای پیدرپی با دولتیها تا چه اندازه بودجه این
بخشمهمتأثیرگذار راواقعی کردهاست.برایبررسیبیشتراینموضوعپایصحبتدوتناز نمایندگان
مجلس شورای اسالمی نشستیم تا از منظر آنها در این زمینه بیشتر جویا شویم.

حسین میرزایی ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتوگو با «رسالت» بیان کرد:
«پیش از ارائه الیحه بودجه  ،۱۴۰۰اعضای کمیسیون فرهنگی با رئیس سازمان برنامهوبودجه
کشور ،نشستهای متعددی را برگزار کردند .طی این نشستها مقرر گشت تا سهم بودجه
سال  ۱۴۰۰در مقایسه با مدت مشابه سالهای گذشته ،افزایش یابد».
وی افزود« :رئیس سازمان برنامهوبودجه در جلسه با نمایندگان کمیسیون فرهنگی ضمن
توافق با افزایش بودجه بخش فرهنگی ،قولهایی مبنی بر بهبود نهادها و افزایش تخصیص
اعتبارات را نیز دادند».میرزایی تصریح کرد« :بودجه حوزه فرهنگی سال  ۱۴۰۰علیرغم افزایش
اعتبار اما هنوز در رده قابلقبول قرار ندارد و به نسبت میتوان درباره آن ابزار خرسندی و
رضایت داشت».
عضو کمیسیونفرهنگیمجلسشورایاسالمیهمچنینخاطرنشان کرد«:در سال،۹۹بودجه
حوزهفرهنگی کشوربسیارضعیفودچارنقصانهایفراوانبود.همینامرموجبشدتادستگاهها
و نهادهای فرهنگی کشور از انجام بسیاری از دستورات خود بازبمانند .اجرای دستورات قانونی
نهادها ،ملزم به دریافت اعتبار و تخصیص بودجه است .چنانچه هریک از این موارد بهدرستی
ی گردد».
رعایت نگردد ،فعالیتها متضرر و جامعه فرهنگی دچار آسیب م 

غالمرضا منتظری ،نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

حیات فرهنگ کشور در گرو افزایش اعتبارات است
غالمرضامنتظری،نایبرئیس
کمیسیون فرهنگی مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با
«رسالت»بیان کرد«:کمیسیون
فرهنگی باهدف افزایش گامهای مؤثر و کاهش مشکالت حوزه
فرهنگی کشور ،طی جلسات متعدد با وزارتخانههای مربوطه
به گفتوگو نشست و گزارشهای سالیانه را موردبحث و بررسی
قرارداد.بابرگزاریجلساتمتعدد،محرز گشتاعتباراتاختصاص
دادهشده به حوزه فرهنگی با هزینههای آنان مغایرت ندارد».
ویافزود«:بودجهحوزهفرهنگ،طیسالیان گذشتهپاسخگوی
انتظارات این دستگاهها نبوده و موجب بروز مشکالت در این
یمجلسشورایاسالمی
حوزهشدهاست.لذا کمیسیونفرهنگ 
در پی کاهشاینمشکالتچنداقدامراهبردیرادر دستور کار
خود قرار داد؛ طی نشست با معاونت طرح و برنامه سازمانها
مشکالت شنیده و برایشان راهکار در نظر گرفته شد».
منتظریتصریح کرد«:نمایندهسازمانبرنامهریزیوبودجهنیز

درطیجلسات کمیسیون،هموارهحضورداشتهتاهیچنشستی
یکطرفه نباشد و تمامی نظرات شنیده و مطرح گردد».
نایبرئیسکمیسیونفرهنگیمجلسهمچنینخاطرنشانکرد:
«حاصل نشستهای متعدد درنهایت جمعبندی و به
رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور ارائه شد .همچنین طی
نشستبانمایندگانبرنامهوبودجهواعضای کمیسیونفرهنگی
رئیس سازمان بودجه ضمن نقد بر عملکرد برخی از بخشهای
فرهنگی ،درباره جدول  ۱۷برنامهوبودجه صحبت کرد .این
جدول حمایت از مؤسسات و نهادهای مردمی و فرهنگی ،در
مجلس دهم حذفشده بود».
با استفاده از جدول  ۱۷برنامهوبودجه ،روشی نوین و
هدفمند اجرا خواهد شد
وی یادآوردشد« :طی اقدام مجلس دهم مبنی بر حذف
جدول  ۱۷برنامهوبودجه ،مؤسسات فرهنگی ،مساجد
بسیار از مرا کز فرهنگی و دینی دچار مشکالت فراوانی
شدند .با برگزاری نشست اعضای کمیسیون فرهنگی با

رئیس سازمان برنامهوبودجه مقرر شد تا همانند گذشته
جدول۱۷برنامهوبودجهدردستور کارقرارنگیرداماسازوکارهای
جدید و مسئله محور ایجاد شود».
منتظری عنوان کرد« :در راستای این نشستها تعیین شد تا
کمیسیون فرهنگی ،سازوکارهای جدید را بررسی و با استفاده
از جدول  ۱۷برنامهوبودجه ،روشی نوین و هدفمند را ابداع و
بعد نظارت هرچهتمامتر را افزایش دهد».
نایبرئیس کمیسیونفرهنگیمجلس گفت«:پیشنهادرئیس
سازمانبرنامهوبودجه کشور،خوشبختانهدربودجه۱۴۰۰ذکرشده
است.برایناساسازهفتهآینده،سازوکارهایموردنظر،توسط
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی موردبحث و بررسی
قرار خواهد گرفت».
منتظریاظهار کرد«:نوبخت،رئیسسازمانبرنامهوبودجهطی
نشستهایمتعددبااعضای کمیسیونفرهنگی،ضمنبیان
ضرورت احیاء بخش فرهنگی ،از افزایش اعتبارات این حوزه در
بودجه  ۱۴۰۰نیز سخن گفت .درحال حاضر که نمیتوان اعداد

از اصالح فرهنگ تا کاهش مشکالت
وییادآورشد«:ا گرچهاولویتامروزجامعه،معیشتمردمواقتصاد
آسیبدیده کشور استامابهلحاظماهیتذاتی،حوزهفرهنگی
همواره از اهمیت بیشتری برخوردار است .ا گر زیرساختهای
فرهنگی کشورباتخصیصاعتبارات کافیاصالحوبازنگریدرست
شود ،میتوان امید داشت که بسیاری از مشکالت نیز همگام با آن اصالح شوند».وی ضمن بیان
اینکه اهمیت فرهنگ در کشور برکسی پوشیده نیست و بیتوجهی به آن ،موجب بروز و ظهور
مشکالتمتعددمی گردد ،گفت«:در بخشاعتباراتبودجهفرهنگی،۱۴۰۰سازمانصداوسیما،
وزارتخانه فرهنگ و ارشاد ،وزارتخانه ورزش و جوانان ،وزارتخانه میراث فرهنگیو صنایعدستی
و گردشگری کشور در زمره  ۵۰درصدی اعتبارات قرارمیگیرند .بنابراین میتوان عنوان کرد که
ی گردد».
بخش عمده بودجه فرهنگی کشور شامل سازمان صداوسیما و سه وزارتخانه مذکور م 
او درپایان این گفتوگو همچنین افزود« :در  ۵۰درصد باقیمانده از سهم بودجه فرهنگی کشور
در سال  ۶۰ ،۱۴۰۰دستگاه و نهاد قرار دارند که چنانچه حوزه اعتبارات کافی باشد  ،بهبود مییابند
و چنانچه نا کافی و دچار نقصان باشد ،در انجام وظایف خود دچار مشکل میشوند».

دقیقایناعتباراترابررسی کردامامیشودبرافزایشاعتبارات
و پررنگ شدن بخش فرهنگی کشور در مقایسه با سالهای
گذشته ،صحبت کرد».
حیات هنرمند در گرو افزایش اعتبارات و حمایتها
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد« :شرایط
کنونیهنرمندان کشور،صاحبانوتولیدکنندگانصنایعدستی،
تولیدکنندگانآثارادبیوفرهنگیمساعدنیست.لذاازمهمترین
اهداف کنونی،بررسیوضعیتنهادهایآسیبدیدهدر دوران
کرونا و پسا کروناست».
او متذکر شد« :ویروس کرونا ،جامعه هنری کشور را به جد
تحتالشعاعخودقراردا د .بهویژههنرمندانیکهمهمترینتکیهگاه
معیشتیشان ،تولیدات دستی و آثار هنریشان است».
منتظری گفت« :حیات هنرمند در گرو نشر آثارش است؛
ی که آثار و تولیدات هنری او ،دیده نشود و تحتالشعاع
هنگام 
حوادث طبیعی قرار گیرد ،رغبت و انگیزه او کاهش خواهد
یافت .بهطور حتم عدم انگیزه هنرمند ،بر بدنه جامعه هنری
ضربه خواهد زد».نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
عنوان کرد« :هنگامی که تماشاخانهها ،سالنهای سینما
تعطیلمیشوندو کتابهابهلیستانتشارنمیرسند،طبیعی
است کهمعیشتهنرمنددر معرضخطرقرار گیرد».ویبیان
کرد« :کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ،باهدف

بهبود معیشت هنرمندان ،با رئیس سازمان برنامهوبودجه
به گفتوگو نشست .دراینباره نیز مقرر گشت تا  ۱۲۰۰میلیارد
تومان در پی کاهش جبران این خسارتها به وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی کشور تعلق بگیرد .همچنین طی نشست با
مدیرعامل صندوق کارآفرینی کشور نیز تعیین شد تا اصناف و
صاحبان قلم نیز موردحمایت قرار گیرند و بتوانند از وامهای
کمبهره استفاده کنند».
فرهنگ ،منشأ تحوالت کارآمد
او ضمن بیان ابراز امیدواری نسبت به بودجه  ۱۴۰۰و تحقق
اهداف بخش فرهنگی با تخصیص اعتبارات بیشتر ،گفت:
«فرهنگ زیربنا و منشأ تمامی تحوالت کشور است .بنابراین
نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود بلکه باید با نگاهی تازه در
پی تغییر و تحوالت مؤثر آن بود».
منتظریدرپایاناین گفتوگوتصریح کرد«:مسئوالنمیبایست
نسبتبهنقشواهمیتحوزهفرهنگیدرصدداعمالتحوالت
باشند .ا گر اعتبارات بخش فرهنگی کشور کافی و گامهای
بهبود این بخش ،در مسیر درست برداشته شود ،میتوان
امید بر تغییرات مؤثر حتی در زمینه کنترل ویروس کرونا بود.
فرهنگدرستمیتوانددر رفتار مردمدر مواجهباویروس کرونا
را کنترل و به کاهش هزینههای درمان و افزایش سالمت کادر
درمان کمک شایانی کند».

فراخوان مناقصه عمومی یكمرحلهای

آگهی تجدید مزایده عمومی
واگذاری به صورت فروش چهار باب مغازه واقع در مجتمع تجاری درخشان

شهرداری هشتگرد

مرحله دوم (نوبت چهارم)

شماره مغازه (غرفه)

موقعیت هر مغازه

طبقه واحد تجاری

متراژ واحد تجاری (مترمربع)

قیمت كل به ریال

3

زیرزمین

ضلع غربی

17/96

2/730/000/000

10

زیرزمین

ضلع شرقی

18/03

2/740/000/000

7

همكف

ضلع غربی

26/13

4/760/000/000

1

اول

ضلع غربی

33/56

5/000/000/000

داریوش یگانه – شهردار هشتگرد

آ گهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال  ،1399پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط وا گذار نماید.
پروژه

ردیف بودجه مصوب سال 1399

اعتبار (ریال)

قیمت براساس

خرید آسفالت توپكا 0-12 ،0-19

ردیف  402-4-2بودجه مصوب سال 1399

10/000/000/000

مناسبترین قیمت

داوطلبانمیتوانندحدا كثرظرفمدت10روزازانتشارآ گهینوبتدومدرروزنامهدرساعاتاداریبهواحدامورقراردادهایشهرداریورامینمراجعهواسنادمناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند( .تلفن تماس 36242525-7 :داخلی – )366-364
 شهرداری در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آ گهی و كارشناسی به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود. سایر اطالعات و جزئیات در فرم شرایط مناقصه موجود میباشد.تاریخ انتشار نوبت اول99/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/15 :
خ ش99/9/8 :

خرید یك دستگاه فینیشر چرخالستیكی
نوبت دوم

شهرداری هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شماره /21/1259ش مورخ  1397/5/18شورای اسالمی شهر هشتگرد نسبت به برگزاری مزایده عمومی
وا گذاری به صورت فروش چهار باب مغازه واقع در مجتمع تجاری درخشان – خیابان شهیدان بغدادی به شرح جدول ذیل اقدام نماید .لذا متقاضیان
میتوانند جهت دریافت اوراق مزایده یك هفته پس از چاپ نوبت سوم آ گهی به واحد امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه و یا با شماره تلفنهای
 026-44222022-4تماس حاصل فرمایند .ضمنا هزینه چاپ آ گهی و كارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد .برندگان اول ،دوم ،سوم مزایده هرگاه
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است و متقاضیان بابت شركت
در مزایده نسبت به پرداخت  %5مبلغ كارشناسی تحت عنوان سپرده شركت در مزایده به حساب شماره  0105612974005نزد بانك ملی شعبه شهرداری
هشتگرد كد  2658یا ارائه ضمانتنامه بانكی به میزان مبلغ مذكور الزامی میباشد و سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج
میباشد .پیشنهادات میبایست در پاكتهای مجزا (الف – ب – ج) الك و مهرشده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1399/9/26به دبیرخانه
شهرداری تحویل داده شود.

تاریخ انتشار نو بت سوم99/9/8 :
تاریخ انتشار نو بت چهارم99/9/15 :
خ ش99/9/8 :

نمایه

Khamenei.ir

دهقان – شهردار ورامین

شهرداریسیرجاندرنظرداردمناقصهعمومیخدمات(شرحمختصر:خریدیكدستگاهفینیشرچر خالستیكی)بهشماره2099005674000104
رااز طریقسامانهتداركاتالكترونیكیدولتبرگزار نماید .كلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگران
(حقوقی) و بازگشایی پا كتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد
و الزم است مناقص ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت
شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/09/08می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز سهشنبه تاریخ 99/9/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روزشنبه تاریخ 99/9/29
زمان بازگشایی پا كتها :ساعت  16روز یكشنبه تاریخ 99/9/30
اطالعات تماس دستگاه مناقص ه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كت ها:
آدرس سیرجان ،میدان انقالب،شهرداری مركزی ،امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : -مركز تماس 021 -41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول99/9/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/13 :
خ ش99/9/8 :

شرکت سهامی برق منطقه ای
سیستان و بلوچستان

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آ گهی ارزیابی کیفی شماره 99/18
نوبت دوم

مناقصه گزار :شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
موضوع مناقصه :تهیه استاب  ،سیستم زمین و احداث فوندانسیون های قطعه سوم خط  230کیلوولت دومداره اسپکه -نیکشهر
تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی :از یکشنبه مورخ  99/9/9لغایت روزسه شنبه مورخ 99/9/18
نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی :مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir
تاریخ تحویل پا کات ارزیابی کیفی :حدا کثر تا ساعت  3بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/10/3
نحوه تحویل پا کات ارزیابی کیفی :بارگذاری پا کات به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برنامه زمانبندی اولیه پیمان ( 3 :سه) ماه شمسی از تاریخ ابالغ
قرارداد.
حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی کیفی65 :
مشخصات فنی و نقشه ها پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گرانی که حداقل امتیاز الزم ارزیابی کیفی را کسب نمایند ارائه خواهد شد و از آنها جهت شرکت در مناقصه دعوت
بهعمل خواهد آمد.
شرط الزم جهت شرکت در فرآیند ارزیابی کیفی:
 -1دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته نیرو
 -2گواهی صالحیت ایمنی در امور پیمانکاری دارای امتیاز زمانی
 -3عدم تکمیل پرسشنامه اطالعاتی ضمیمه و یا هر یک از مدارک خواسته شده باعث کاهش امتیاز و یا عدم کسب امتیاز خواهد شد.
مدارک میبایست در سامانه ستاد بارگذاری گردد و نیازی به ارسال مدارک بهصورت فیزیکی نمی باشد.

پیام مدیریت مصرف

مدیریت مصرف برق یعنی بهینه ،به اندازه نیاز و درزمان مناسب استفاده کنیم
تاریخ انتشارنوبت اول99/9/13 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/15 :
م الف 693
شناسه آ گهی 1054475 :
خ ش 99/9/13

روابط عمومی
شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

