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آغاز تولید نخستین سریال درباره سردار

خبر
روز

«تــرور» به عنوان نخستین سریال در خصوص اهمیت
حاجقاسمدربارهتأمینامنیتمنطقهبهتهیهکنندگیحامد
عنقاوکارگردانیحمیدزرگرنژادکلیدمیخورد.اینسریالبه
همتمؤسسهفرهنگیهنریاندیش هشهیدآوینیساخته
میشود و با محور قرار دادن منویات رهبر معظم انقالب،
همزمان با ایــام دومین سالگرد شهادت ســردار سلیمانی

برگزاری نخستین محفل
شانزدهمین جشنواره شعر فجر
با عنوان «محفل شعر فاطمی»

جشنواره

مدارس
توگویی؛
گف 
راهکار ترویج
کتابخوانی

در خصوص جایگاه منطقهای و بینالمللی ایشان و تالش
چندباره دشمنان برای به شهادت رساندنشان از جمله ترور
کرمان ،با حضور عوامل و بازیگران مطرح ایرانی و بینالمللی
در ایران و چند کشور منطقه جلو دوربین میرود.به زودی
جزئیاتبیشتریدربارهداستانوعواملسازندهتوسطروابط
عمومیسریالمنتشرخواهدشد.

نخستینمحفلشانزدهمینجشنوارهبینالمللی
شعرفجرباعنوان«محفلشعرفاطمی»ازسوی

 2جمادیالثانی 1443

رونمایی از «فرزند صبح» پس از11سال
فیلم سینمایی «فرزند صبح» به کارگردانی بهروز افخمی
پس از 11سال در افتتاحیه جشنواره عمار رونمایی و اکران
خواهد شد«.فرزند صبح» به کارگردانی و نویسندگی بهروز
افخمی و تهیهکنندگی محمدرضا شرفالدین ،به زندگی
امام خمینی(ره) در دوران کودکی و تا هفتسالگی میپردازد
و بخشی از آن نیز به دستگیری وی در15خرداد بازمیگردد.

خانهکتابوادبیاتایرانساعت 15امروزدراستانقم
برگزارخواهدشد.
دراینمحفلمحمدعلیمجاهدی،علیمحمد
مؤدب،علیداوودی،قاسمصرافان،زهیرتوکلی،
یکسبی،
سیدمحمدجوادشرافت،محمودحبیب 

فیلم سینمایی «فــرزنــد صبح» در جشنواره فیلم فجر
سال  ۱۳۸۹به طور محدود به نمایش درآمد اما به سبب
اختالفنظرهای میان عوامل فیلم ،هیچگاه اکران عمومی
نشد.گفتنیاست،افتتاحیهدوازدهمینجشنوارهمردمی
فیلم عمار شنبه ۱۸دی ماه ساعت ۱۸در تاالر اندیشه حوزه
هنری برگزار میشود.

عباساحمدی،محمدحسینملکیان،محمدغفاری،
محمدمهدیخانمحمدی،اعظمسعادتمند،
زهراساداتهاشمیوانسیهساداتهاشمیحضور
داشتهوبهشعرخوانیخواهندپرداخت.
عالقهمندانمیتوانندبرایتماشایاینمحفلبه

صفحهآپاراتخانهکتابوادبیاتایرانبهنشانی
@ khaneketabمراجعهکنند.
زماندقیقاختتامیهشانزدهمینجشنوارهبینالمللی
شعرفجرکهامسالبهدبیریقربانولیئیبرگزار
میشود،هنوزاعالمنشدهاست.

یادداشتی از محمدکاظم کاظمی در باره تاریخ شعر فاطمی

خبر

خون گریه کرد چشم خدا در عزا تو را

محمدکاظم کاظمی ،شاعر و
پژوهشگر پیوند شعر با مذهب
پیوندی است دیرین و بسیاری از
سرودههای شاعران در طول تاریخ ،سرودههای
مــذهــبــی بـ ــوده اسـ ــت .در اسـ ــام نــیــز از همان
طلیعههای نخستین ،شاعران متعهد مذهبی
به میان آمدند و در بیان معارف دین کوشیدند.
البته باید این را پذیرفت که شعر فارسی با گرایش
مذهبی شروع نشد ،چون خاستگاه شعر فارسی
در ابتدا دربار بود و شعر درباری بیشتر از هر نوع
دیگررواجیافت.ولیدیرینکشیدکهمعارفدین،
شعر فارسی را هم به سیطره خود درآورد؛ از همین
رو ،در شعر شــاعــران فارسی در قــرنهــای اولیه
تا ظهور ناصرخسرو ،ابنیمین و دیگر شاعران
معنویتگرا ،شعرهای دینی بسیاری نمیتوان
یافت .در واقع از حوالی قرن پنجم هجری است
که مذهب حضور پررنگتری در شعر فارسی
مییابد.
یکی از جــلــوههــای شعر دیــنــی ،شعرهایی در
ستایش بزرگان دین است و در این میان البته
اهــل بــیــت(ع) پررنگترین موقعیت را دارنــد،
چیزی که در میان شاعران تشیع و اهل سنت از
دیرباز رواج داشته و البته سهم قابل توجهی از
این شعرها در ستایش حضرت فاطمه زهرا(س)
بوده است.
ناصرخسرو یکی از نخستین شــاعــران بــزرگ
فارسی است که به ستایش آن حضرت میپردازد:
رضوان به هشت خلد نیارد سر
صدیقه گر بود به حشر یارش

فرهنگ
و هنر

عکس رضوی  -احمد حسنی

علیاصغر سیدآبادی،
نویسنده و مروج
کتابخوانی در
خصوص چالشها و
محدودیتهای ترویج
علم در حوزه کودک و
نوجوان گفت :یکی از
موانع گسترش علم و
ترویج کتابخوانی
در ایران نهاد آموزش
و پرورش است .تغییر
نظام آموزش و پرورش
میتواند ترویج علم
در ایران را تسهیل
کند .ایجاد مدارس
گفتوگویی در ایران به
جای تعلیم دستوری و
از باال به پایین میتواند
موجب ترویج علم در
ایران شود و معلمان در
این مسیر میتوانند
نقش تسهیلگر را
داشته باشند.

باکش ز هفت دوزخ سوزان نی
زهرا چو هست یار و مددکارش
و اف ــزون بر آن ،اشــاراتــی به نــام و شخصیت آن
حضرت در شعر سنایی ،عطار ،ابنیمین و بهویژه
ابنحسام خوسفی دیده میشود که این آخری،
یکی از شاعران جدی در ستایش اهل بیت(ع) و
دارای قصاید بسیار است.
در این دوره از شعر فارسی که میشود آن را تا ظهور
صفویه دنبال کرد ،شعرها بیشتر در تجلیل مقام
آن حضرت اســت و شعرهای مناسبتی دربــاره
والدت و شهادت ایشان کمتر داریم .نه تنها در
مورد حضرت زهــرا(س) که در مورد دیگر بزرگان
دین هم بیشتر شاعران از منظر ستایش مقام و

نمایش  15تابلوی «فاطمی»

سیره ،گفتارها و رفتارهای بزرگان دین مطرح
شده باشد ،کمتر است .البته نقش جلسات و
محافل مذهبی و انتظاری که مردم در این محافل
دارند را در این گرایش نمیتوان نادیده گرفت .با
این حال البته شعرهای بسیاری هم هست که
در آنها شاعران بر زندگی و معارف تجلییافته
از شخصیت آن حضرت تمرکز میکنند .از این
جمله است چند مثنوی زیبا از احمد عزیزی،
شعرهایی از غالمرضا شکوهی ،علیرضا قزوه،
حمیدرضا برقعی ،مرتضی امیری اسفندقه،
خسرو احتشامی و شماری از مذهبیسرایان
دیگر.
واماازمیانشعرهاییکهبرایشهادتآنحضرت
سروده شده و با این ایام مناسبت دارد ،میتوان
به شعر قادر طهماسبی (فرید) اشــاره کرد که از
شعرهای مؤثر در این زمینه است و ما چند بیتی
از آن را نقل میکنیم:
آن شب که دفن کرد علی بیصدا تو را
خون گریه کرد چشم خدا در عزا تو را
دفن شبانه تو که با خواهش تو بود
فریاد روشنی است ز چندین جفا تو را
تحریف دین ،فراق پدر ،غربت علی
افکند این سه درد به بستر ز پا تو را
پهلو شکستهای و علی با فرشتگان
با گریه میبرند به دارالشفا تو را
دارالشفای درد جهان خانه علی است
با گریه میبرند ندانم کجا تو را
غافل مشو فرید از این مژدۀ زالل
کاین حال هدیهای است ز خیرالنسا تو را

آب زندگی است  ،زندگی را هدر ندهید .

ردیف

موضوع

مدت اجرا
(ماه)

3

خدمات پشتیبانی وامور
فنی مهندسی ادارات امداد
و حوادث شبکه توزیع آب
مشهد

12

مبلغ برآورد
اولیه به ریال

49/340/417/690

مبلغتضمینشرکت
درفرآیند ارجاع کار به ریال

1/611/000/000

حداقل رتبه و رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت
در فرآیند ارجاع کار

هفت اداره کار اموراجتماعی
در رشته خدمات وپشتیبانی

 واریز نقدی به حساب جاری شماره 100050004بانك پاسارگاد
شعبه آبفای مشهد
 -2ضمانتنامه بانکی
 – 3اوراق مالی اسالمی دولت

1409842

 -2محل تأمین اعتبار  :بودجه غیرعمرانی.
- 1کارفرما  :شرکت آب و فاضالب مشهد.
 -3تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه  :از تاریخ  1400/10/15لغایت  1400/10/ 20از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی
 http://iets.mporg.irقابل دریافت می باشد.
 -4تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه  :پایان وقت اداری مورخ  1400/11/2به آدرس مشهد ،خیابان فلسطین ،فلسطین  ، 26دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
 -5مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد.
 -6هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

1409851

شرکت زرین زعفران مشرق زمین (سهامی خاص)
به شماره ثبت  2963و شناسه ملی 14006020010
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت

بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت  9صبح

روز چهارشنبه مورخ  1400/10/29در محل دفتر شرکت واقع در شهرستان

تربت حیدریه خیابان شهید سپهبد قاسم سلیمانی ،شهید قاسم سلیمانی 6
(فردوسی شمالی  )31ساختمان امید  ،پالک  7طبقه دوم تشکیل
می شود ،حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

-1استماع گزارش فعالیت های هیئت مدیره مربوط به سال مالی منتهی به
 1400/06/31به مجمع عمومی

-2بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به  1400/06/31شامل  :صورت
سود و زیان ،صورت وضعیت مالی ،صورت تغییرات در حقوق مالکانه و

صورت جریان های نقدی

-3انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به 1401/06/31
 -4تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت

1409845ف

1409869

1409868

هیئت مدیره شرکت زرین زعفران مشرق زمین (سهامی خاص)

چندیست نمایشگاه پوستر و تایپوگرافی
«فاطمی» با آثاری از هنرمندان شناخته شده
ایــرانــی و غیرایرانی در گالری مــاه حــوزه هنری
استان قم افتتاح شده است.
آثار نمایشگاه پوستر و تایپوگرافی «فاطمی»
در قالب  15تابلو از کشورهای ای ــران ،لبنان و
بحرین است و حول محور نام مبارک حضرت
فاطمه(س) خلق شدهاند.
مــخــاطــبــان در ای ــن نمایشگاه نــظــارهگــر آثــار
هنرمندانی چون مسعود نجابتی ،سیدمهدی
م ــی ــرح ــی ــدری ،حــســیــن چـ ــم ـ ـنخـ ــواه ،رض ــا
قیصری ،علی کیا نمهر ،قاسم حیدر ،ناصر
طاووسی ،صداقت جباری ،پویا سرابی و سینا
رعیتدوست خواهند بود.
عــاقـهمــنــدان ب ــرای بــازدیــد از ایــن نمایشگاه
میتوانند تا  23دی ماه در روزهــای غیرتعطیل
از ساعت  8تا  18به گالری ماه مراجعه کنند.
همچنین در حاشیه این نمایشگاه کارگاه دوروزه
نقاشیخط «فاطمی» با حضور روحهللا دلخانی
برگزار که با استقبال هنرمندان قمی مواجه شد.

شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات
مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید .

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در نظر دارد

 -5سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه

سوگواریهنرمندانه
در گالری «ماه»

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای »

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

خرید تجهیزات اداری ( کمد بایگانی ،فایل  4کشو  ،مبل اداری  ،میز مدیریت با کنسول  ،میز
اداری یک طرفه ،صندلی معلم  ،میز معلم ) سطح استان را بر اساس قانون برگزاری مناقصات
به مناقصه بگذارد.لذا از کلیه تامین کنندگان واجد شرایط درخواست می گردد جهت دریافت
اسناد ارزیابی و مناقصه تا مورخ  1400/10/20به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس
 www.setadiran.irمراجعه نمایند.
زمان تحویل اسناد و پیشنهادات تا ساعت  12مورخ 1400/11/2
زمان بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی مناقصهگران ساعت  8مورخ 1400/11/3
زمان بازگشایی پاکت های پیشنهاد ساعت  10مورخ 1400/11/3
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به صورت:
 -1ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل
تمدید برای سه ماه دیگر (.برابر فرمهای هیئت دولت) و یا  - 2واریز نقدی به حساب شماره
 4060030607655863نزد بانک مرکزی و شماره شبا IR410100004060030607655863
در وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی  .....چک تضمینی قابل قبول نمی باشد.
اعتبار پیشنهادات  :سه ماه
محل بازگشایی پیشنهادها :سالن جلسات
تلفن تماس051- 37681713:
کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد  ،تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام می گردد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

موقعیت آن بزرگان وارد شدهاند و هم از این روی،
اینشعرهابیشترجنبهمعرفتیوکالمیمییابد.
شعر مذهبی شیعی ،از دوره صفویه پررنگتر
میشود و تا به امروز امتداد مییابد ،به گونهای که
نیم قرن اخیر را میتوان دوران اوج شعر مذهبی
دانست .در واقع باید گفت در طول تاریخ شعر
فارسی شاید به انــدازۀ ایــن 50ســال ،شعر برای
بزرگان دین سروده نشده باشد.
ولی البته در این دوران از صفویه تا امــروز و به
خصوص در شعر معاصر ،تمرکز بیشتر شاعران
روی دو رویداد مهم والدت و شهادت اهل بیت
و ائــمــه(ع) اســت و بــه همین نسبت ،تعداد
شعرهایی که در آنها جلوههایی از شخصیت،

صفحه 4

مناقصه عمومی
همزمان با ارزیابی (فشرده)

شرکت باشد.
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