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«فما بالک نسیت عهود الحمی و رضیت بمصاحبه من ال ثبات له و ال وفاء».
که در این دامگه حادثه آرام مگیر
زد سحر طایر قدسم زسر سدره صفیر
گاهی باسکان عالم انوار رازی گوی و زمانی با همجنسان آن دیار صحبتی دار  ،آه سرد از دل
پردرد برآور و رفیقان وطن اصلی را به خاطر آور با ایشان خطاب آغاز کن و بگو :
که شما بر سبزه گاهی بردرخت
این روا باشد که من در بند سخت
من به بند اندر شما در بوستان
این کجا باشد وفای دوستان
یک صبوحی در میان مرغزار
یاد آرید ای مهان زین مر غ زار
خاصه کان لیلی و این مجنون بود
یاد یاران یار را میمون بود
سوم  :از اموری که باعث خوف از مرگ می شود  ،صعوبت قطع عالقه از اوالد وعیال و دشواری
گذشتناز منصبومالاستوظاهراست کهاینترساز مرگنیستبلکهغممفارقتبعضی
از زخارففانیهومهاجرتاز لذاتدنیایدنیهاست وعالجاینخوفآناست کهتأمل کند که
چیزی که ال محاله گذاشتی [گذاشتنی] و خانه ای که البته از آن گذشتنی است چگونه عاقل
دل به آن ببندد  .ا گر تو نمیری و آن را به جای گذاری آن خواهد مرد و تو را خواهد گذاشت .
پس خواهی نخواهی باید از آن مفارقت کرد و چاره از مهاجرت آن نیست و کسی را که اندک
شعوری باشد چگونه به چنین چیزی مطمئن و دل خود را به آن سا کن می کند  .پس باید
محبت دنیا و سا کنان آن را ازدل دور کرد تا از این خوف و الم  ،فراغت حاصل کرد .
چهارم  :خوف از دشمنان و تصور خوشحالی ایشان استو شکی نیست که این نیست مگر از
وسوسه شیطان  ،زیرا که شادی و سرزنش ایشان نه به دین ضرر می رساند ونه به ایمان و نه
به بدن المی از آن حاصل می شود و نه به جان  .چون توازین خانه رفتی چیزی که به خاطر
ن که شماتت دشمنان و شادی ایشان
تو نمی گذرد امثال این مزخرفات است  ،عالوه بر ای 
مخصوصبهمرگنیست.زیرا کهانواعبال،نکبت،عناومصیبتاز برایهر کسیدر دنیاممکن
و دشمن به همه آنها شاد و خرم می گردد  .پس هر که کراهت از آن داشته باشد باید چاره
دشمنی را کند و دشمنان خود را به نوعی که مذکور خواهد شد دوست گرداند .
پنجم آنکه  :خوف ازین داشته باشد که بعد از وفات او اهل و عیال او ذلیل و خار وضایع و
پایمالشوندودوستانواعوانوانصار اوهال ک گردند.اینخیالنیزازوسوسههایشیطانیه
و خیالهای فاسده است  ،زیرا که هر که چنین خیالی کند معلوم است که خود را منشأ اثری
می داند و از برای وجود خود مدخلیتی در عزت دیگران یا ثروت و قوت ایشان می پندارد .

 پيامهاي خود را به سامانههاي
  10002188910808

يا  50001060658119

پيامك كرده و مسائل و مشكالت خود را بيان نمايند.

گروه فرهنگی
این روزها که کرونا کم شده و آمار
کشتهها پایین آمده خیلی از صنوف تالش
دارند تا بلکه از این فرصت پیشآمده
استفاده کنند و دوباره نفسی تازه کنند.
حوزه سینما و تئاتر ازجمله بخشهایی از
حوزههنرهستند کهدر ایام کرونابیشترین
آسیبرادیدندومخاطبانخودرادرسالنها
از دست دادند.
اما حاال که کمی از شدت و حدت کرونا کم
شدهبهنظرمیرسداهالیاینحوزهتالش
دارندتاباردیگرمسئوالنرامتقاعد کنند که
با حفظ دستورالعملهای بهداشتی این
فضاهای فرهنگی به روی مردم باز شود.
گرچه هنوز برخی مسئوالن به ادامه کار در
فضایمجازیاعتقاددارندوسالمتیمردم
را در اولویت میدانند.
غالمرضا منتظری نایبرئیس کمیسیون
فرهنگیمجلسیازدهمدراینزمینهمعتقد
است:برخیازهنرهاازقبیلفیلمسینمایی
یابازدیداز نمایشگاههارامیتوانبهطریق
مجازیبرگزارومدنظرقرارداد؛اماهنریمثل
تئاترزیباییولطفآنبهارتباطمستقیمو
نفسبهنفستماشا گرانوبازیگراناست.
لذادرچنینشرایطینمیتوان گفتفضای
مجازیدرحدتمامهنرهاپاسخگواستاما
میتواند کمکیبزرگبهدنیایفرهنگوهنر
در شرایط پیشبینینشده باشد .
محمدرضافرجیمدیرکلنظارتبرعرضهو
ن که
نمایشسازمانسینماییهمبابیانای 
یکیاز مهمترینمباحثی کهدر حالحاضر
روی آن کار می کنیم ،پیشنهاد سازمان
سینماییبرایقرار گرفتنسالنهایسینما
در گروهشغلی۲است،اینرابایدبگویم که
کمآسیبترین مکان در شرایط فعلی کرونا
سالنهای سینمایی است.
وی با اشاره به این که انتقال سالنهای
سینما از گروه  ۳به گروه  ۲در مرحله اول
تأییدشده است و امیدوار است هرچه
سریعتر در مرحله نهایی نیز تأیید شود
توضیحداد:متأسفانهبستهبودنسالنهای
سینما طی ماههای گذشته صدمههای
جبرا نناپذیری را بر بدنه سینما وارد

محمدرضا مصباح  :مهمترین اولویت
حال حاضر نشست مسئوالن این
حوزهبرایبررسیونظرات کارشناسانه
استتابهموجباتخاذتصمیمدرست
بخشی از آسیبهای وارده جبران
گردد .گفتنی است که در میان فعاالن
این عرصه ،تهیه کنندگان نیز بسیار
آسیب و معیشتشان خدشهدار شد.
بنابراین انتظار میرود تا با بازگشایی
اصولی،انگیزهفعالیتمجددبرایجبران
خسارتها شکل گیرد
کرده است ،همچنین هم ه کسانی که در
ی کنند نیز دچار مشکالت
سینماها کار م 
اقتصادی شدهاند.
قادرآشنا،مدیرکلهنرهاینمایشیوزارت
فرهنگوارشاداسالمیایراننیزدرخصوص
بازگشایی سالنهای تئاتر در تهران بیان
داشت :با توجه به تغییر وضعیت تهران از
نارنجی به زرد ،سالنهای تئاتری با رعایت
پروتکلهابراساسهمانشیوهنامههایی
که پیشازاین اعالمشده بود بازگشایی
ن کهدرهمه
خواهندشد.آشنابااشارهبهای 
شهرهای زرد امکان بازگشایی سالنهای
تئاتر وجود دارد ،بیان کرد :برای فعالیت

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یكمرحلهای
تهیه مصالح و اجرای كارهای فوالدی  سطح شهر سال 1399
نوبت دوم

شهرداریسیرجاندر نظرداردمناقصهعمومیخدمات(شرحمختصر:تهیهمصالحواجرای كارهایفوالدیسطحشهرسال
 )1399به شماره  2099005674000124را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه
ه گران و بازگشایی پا كت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقص 
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و 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.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/10/15می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز پنجشنبه تاریخ 1399/10/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز یكشنبه تاریخ 1399/11/5
زمان بازگشایی پا كتها :ساعت  16روز دوشنبه تاریخ 1399/11/06
ه گزار جهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپا كتهاآدرسسیرجان،
اطالعاتتماسدستگاهمناقص 
میدان انقالب ،شهرداری مركزی ،امور قراردادها ،تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه -مركز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

کرونا از طریق لنزی که تمیز شسته شده باشد و سپس داخل چشم
ی کند.
قرار بگیرد منتقل نمیشود و مشکلی ایجاد نم 

بيصبرانه منتظر پيامهاي گرم شما هستيم.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

گروههادرشهرهایباوضعیتزردمتناسب
با شیو هنامهها برنامهریزی می کنیم و
گروههایی که قبالآماده بودند میتوانند
اجرا بروند و متقاضیان هم درخواست
خود را ارائه کنند.
بر ا یبر ر سی بیشتر ا ین مو ضو ع با
محمدرضامصباح ،تهی ه کنندهو کارگردان
سینما گفتوگو کرد هایم که در ادامه
میخوانید.
ضربه ویروس کرونا بر پیکره فرهنگ
و هنر
وی در گفتوگو با «رسالت» بیان کرد:
«ویروس کرونا تجربهای نوین برای تمام
مردم دنیا بود و به طورحتم ایران نیز از
این قاعده مستثنی نیست .آنچه در حال
حاضراهمیتدارد؛یادگیریچگونهزیستن
با این ویروس بهویژه در بخش فرهنگ و
هنراست».ویافزود«:بهموجبفرا گیری
ویروس کرونا ،تمامی مشاغل و صنوف
تحتالشعاعاینبیماریقرار گرفتندومردم
نیزبهنوعیسرافکندهشدند.تعطیلیهای
ناشیاز هم ه گیریاینویروستنهابربدنه
اقتصادضربهنزدبلکهروحواحساسمردم
را نیز خدشهدار کرد».مصباح تصریح کرد:
«سینما و تئاتر همواره بهعنوان یکی از
ارکان نشاط و سالمت روح مردم شناخته
میشوند .بنابراین بازگشایی مجدد و
پلهبهپلهیآنهامیتواندازشدتبیروحی
مردم بکاهد .بیشک بازگشایی مجدد
سالنهای سینما و تئاتر مستلزم رعایت

دهیاری باسفهرجان

نوبت دوم

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شر ح مختصر :خرید سبد كاالی پرسنل شهرداری سیرجان) به شماره
2099005674000127رااز طریقسامانهتداركاتالكترونیكیدولتبرگزار نماید .كلیهمراحلبرگزاریمناقصهاز دریافتاسنادمناقصهتاارائه
پیشنهادمناقص ه گران(حقوقی)وبازگشاییپا كتهاازطریقدرگاهسامانهتداركاتالكترونیكیدولت(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.ir
انجام خواهد شد و 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.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/10/15می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 1399/10/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز شنبه تاریخ 1399/11/4
زمان بازگشایی پا كتها :ساعت  16روز یكشنبه تاریخ 1399/11/05
ه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا كتها آدرس سیرجان ،میدان
اطالعات تماس دستگاه مناقص 
انقالب ،شهرداری مركزی ،امور قراردادها ،تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه -مركز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

شاهبیت

طالب آملی

دور است وصل ،چون پزم این آرزوی خام؟ این غورهها به شعبده انگور چون کنم؟

توییتر

اصولایمنیوتمامیپروتکلهایبهداشتی
استبنابرایندروهلهاولانتظارمیرود که
بازگشاییشان با اولویت سالمت و رعایت
اصول بهداشتی باشد».این تهی ه کننده و
کارگردانسینماهمچنینخاطرنشان کرد:
«بازگشایی سالنهای سینما و تئاتر عالوه
بر آنکه موجب کاهش نگرانیها و افزایش
روحیه مردم جامعه میشود ،میتواند
شدت آسیب بر پیکره اقتصاد این حوزه را
نیز کمرنگ کند».
عدم باز گشایی سالنهای سینما
به معنای خداحافظی با فیلمسازی
است
او یادآور شد« :الزم به ذکر است تا بگویم
سالنهایتئاتربهجزبرخیموارداستثنایی
چ گاهنقشتجارینداشتندوبههمینخاطر
هی 
نمیتوانبرایشانجنبهتجاری_اقتصادی
راتعریفومعنا کردچرا کهبیشترینآسیب
یافراد
اینحوزه،درارتباطبافعالیتحرفها 
بود،اماباشیوعویروس کرونا،سینمابهمرز
ورشکستگیخودرسیدزیراتولیدبسیاری
از آثار بهموجب این ویروس متوقف و یا به
ن که
ا کران نرسید».مصباح ضمن بیان ای 
در حال حاضر اقتصاد سینما در وضعیت
بحرانبهسرمیبرد ،گفت«:مهمتریناولویت
حال حاضر نشست مسئوالن این حوزه
برای بررسی و نظرات کارشناسانه است تا
بهموجب اتخاذ تصمیم درست بخشی از
آسیبهایواردهجبران گردد .گفتنیاست
کهدرمیانفعاالناینعرصه،تهی ه کنندگان
نیز بسیار آسیب و معیشتشان خدشهدار
شد .بنابراین انتظار میرود تا با بازگشایی
اصولی ،انگیزه فعالیت مجدد برای جبران
خسارتها شکل گیرد».
ویدرپایاناین گفتوگوباتأ کیدبربازگشایی
سالنهای سینما و تئاتر با اولویت سالمت
ورعایتپروتکلهایبهداشتیعنوان کرد:
«شرایطفعاالنسینماوفیلمسازانخوب
نیست .ا گر امروز با ترسیم یک برنامهریزی
درصدد بازگشت و ورود فعاالن به عرصه
نباشیم در آیندهای نهچندان دور باید با
تولید فیلم در سینمای ایران خداحافظی
کنیم».

نمايه

فراخوان تجدید مزایده عمومی
فروش  13قطعه زمین از امالك دهیاری باسفهرجان  

khamenei.ir

نوبت دوم

دهیاری باسفهرجان در نظر دارد  13قطعه زمین تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهر ه گیری از سامانه
تداركات الكترونیكی دولت ( )www.setadiran.irو با شماره مزایده  2099093173000004را به صورت الكترونیكی به فروش برساند.
تاریخ انتشار مزایده1399/10/15 :
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده :تاریخ  99 /11/01ساعت 14
تاریخ بازدید 1399/10/16 :تا 1399/10/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تاریخ  1399/10/16ساعت  9تا تاریخ  1399/11/02ساعت 14
زمان بازگشایی پا كتها :تاریخ  1399/11/04ساعت 9
تاریخ اعالم به برنده 1399/11/05 :ساعت 9
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دهیاری باسفهرجان:
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
 -1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت میباشد و كلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت
وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شركت در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزاید ه گران محترم از این طریق
امكانپذیر میباشد.
 -2كلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات ،شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب
میباشد.
 -3عالقمندان به شركت در مزایده میبایست جهت ثبتنام و دریافت گواهی الكترونیكی (توكن) با شمارههای ذیل تماس حاصل نمایند:
مركز پشتیبانی و راهبردی سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها در سایت سامانه ()www.setadiran.ir
بخش «ثبتنام/پروفایل مزاید ه گر» موجود است.
آدرس :سیرجان – دهیاری باسفهرجان – تلفن42290860 :
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/22 :
خش99/10/15 :

دهیاری باسفهرجان

آ گهی مناقصه عمومی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یكمرحلهای
خرید سبد كاالی پرسنل شهرداری سیرجان

تاریخ انتشار نوبت اول99/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/22 :
خ ش99/10/15 :

كمترينحقىكهخداىسبحان
رابرعهدهشماست،ايناست كه
ازنعمتهایشدرراهنافرمانيش
يارى نخواهى.

پایانتراژدیسینما

شهناز عظیمی

این کتاب یاداشتهای روزانه اشر فالسادات مساوات
(سیستانی) است که با بیانی گیرا و آ کنده از احساس مادرانه
خاطرات سالها دوری از فرزندش مهرداد سیستانی را در
جهان کلمات مینشاند .این یادداشتهای کوتاه که در یک
تقویم سررسید با جلد آبیرنگ نوشته شده قصه دور و دراز
مادری است که به دنبال گمشده خود مهرداد مثل آب در
تن خا ک جاری میشود  .جستوجوی مادر هجر کشیده
ی گذرد و به جمع
و داغ دیده بعد از  8سال و  4ماه و  16روز که از شهادت مهرداد م 
شهدای عملیات بیتالمقدس میپیوندد ،به پایان میرسد .رود خین هم نام
این کتاب است و هم بستر مهرداد شهید ،نوجوان شانزده سالهای با پیراهن
بسیجی و تیرهایی بر پیشانی که هشت سال بر این بستر سرد آرام خفته بود.
راوی در این کتاب ،یاد آن روزهای جنگ و دوری از فرزندش را پیش چشممان
ی گذارد؛ روزهای سخت انتظار مادری که در یک روز لباس بسیجی به
به نمایش م 
ی کند و او را در سن و سالی که باید به مدرسه میرفت به مدرسه جنگ
تن فرزندش م 
میفرستد.ویهمچنینصبروبردباریرا کلمهقشنگیمیداند کهزیباییرادر درون
خودشنهفتهاستوتاانساندرمعرضامتحانالهیقرارنگیرد،نمیتواندزیباییاشرا
درک کند.پایانبخش کتاب«کناررودخین»تصاویریازشانزدهسالگیمهرداد،جبهه
جنگوبدرقهاینشهیدسرافرازبرایمراسمخا کسپاریاست.عالقهمندانمیتوانند
این کتاب را باقیمت  37هزار تومان از انتشارات سوره مهر خریداری نمایند.

خوانندگان فهيم روزنامه رسالت ميتوانند

حکمت نهج البالغه

«رسالت» شرایط جدید بازگشایی سالنهای سینما و تئاتر را بررسی میکند؛

«کنار رود خین»

تاریخ انتشار نوبت اول99/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/22 :
خ ش99/10/15 :

اوقات شرعی

 22دی 1399
 27جمادی االول  1442اذان ظهر12:12:
 11ژانویه 2021
اذان مغرب17:30 :
سالسی وششم
اذان صبح فردا5:45 :
شماره9957
طلوع آفتاب فردا7:14 :

نش���انی :تهران،خیاب���ان اس���تاد نج���ات الله���ی جنوب���ی
خیاب����ان ش����هید اس����ماعیل محم����دی -پ��ل�ا ک 1
کد پستی 1599976711:تلفن88910806- 10:

کتابخانه

دوشنبه
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سالمت

نوبت دوم

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به احداث  500عدد قبر سه طبقه در آرامستان بهشت فاطمه(س) با برآورد اولیه
 4/727/248/055ریال از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانكار حائز صالحیت (شركتهای دارای حداقل رتبه 5
ابنیه) اقدام نماید.
متقاضیان میتوانند ظرف مدت  10روز كاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آ گهی كه به فاصله یك هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد
بامراجعهبهامور قراردادهایشهرداریواقعدر:شهرقدس،بلوار انقالباسالمی،بلوار جمهوری،بلوار تولیدگران،ساختمان
مركزی شهرداری شهر قدس ،طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت و تحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.
 خرید اوراق مناقصه به مبلغ  1/500/000ریال قابل واریز به حساب  0105708298000بانك ملی شعبه شهرداری شهر قدس سپرده شركت در مناقصه معادل  %5برآورد اولیه به مبلغ  236/362/402ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبربانكی میباشد.
ی گردد.
 سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نم  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. هزینه آ گهی به عهده برنده مناقصه است. متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی  HSEاز اداره آموزش شهرداری میباشند. سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.تاریخ انتشار نوبت اول99/10/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/22 :
خش99/10/15 :

روابط عمومی شهرداری شهر قدس

