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استادفاطمینیا؛
شیرین در میان تلخیها،
آسان وسط سختیها

کم چیزی نیست که یک کسی از دنیا برود و همه وقتی یادش می کنند از مهربانی و ادب
و لطافت و ذوق و محبت و صفایش بگویند!
در همین روزگاری که روحانیت نتوانسته تصویر خودش را در افکار عمومی مدیریت
کند و ناخواسته در ذهنیت مردم از این لباس و سلک و سلوک تصوری گاه بسیار منفی
نقش بسته است ،استاد فاطمی نیا بسیار محبوب بود .وسط تلخی ها شیرین بود ،میان
سختی ها آسان بود ،بین درشتی ها و تندی ها ،نرم و ظریف بود!
مرحوم استاد سید عبداهلل فاطمی نیا که به حکمت و فهم و دانش و کتاب شناخته می
شد ،در روزهای برپایی نمایشگاه کتاب به دیدار خداوند رفت و خاطرات شیرین و دلپذیر
خویش را در چشمخانه جانم به یادگار نهاد.
گویی همچنان صدای گوشنواز و لهجه خاص و آهنگ متمایز سخن گفتن هنرمندانه و
منحصر به فرد او را در پختن مضمون و ایجاد شوق در مخاطب می شنوم که زمزمه می
کند و از حافظ می خواند؛
از رهگذر خاک سر کوی شما بود /هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد!
جان و دلش پس از مدتها بیماری و دشواری در خنکای آسایش میهمانی حق آرام و
خوش باد ،رضوان اهلل علیه.

اسامعیل امینی:

زبان فارسی فقط یک تعصب ملی نیست

«بارثاوا» منترش شد

نماینده بنیاد دعبل خزاعی استان بوشهر
گفت :طبق ارزیابی انجام شده توسط معاونت
مشارکتها و امور استانهای بنیاد دعبل خزاعی
کشور ،بنیاد دعبل خزاعی استان بوشهر رتبه
برترکشور را به دست آورد.
مصطفی ساعدی ظهر دوشنبه در نشست شورای
خدمات این بنیاد به ارائه گزارشی از عملکرد شش
ماهه فعالیتهای این تشکل که بنیاد دعبل
خزاعی استان را به یک شاکله سازمانی تبدیل
کرده ،پرداخت.نماینده بنیاد دعبل خزاعی استان
بوشهر در ادامه سخنان خود در این نشست
با اشاره به ارزیابی انجام شده توسط معاونت
مشارکتها و امور استانهای بنیاد دعبل خزاعی
کشور ،اظهار داشت :طبق این ارزیابی بنیاد دعبل
خزاعی استان ،در شش ماه گذشته به عنوان
برترین بنیاد دعبل خزاعی در کشور شناخته
شده است.وی افزود :برگزاری جلسات شورای
استانی خدمات ،برگزاری مراسم تقدیر از پیر غالم
شاخص ،انعقاد تفاهمنامه آرامستانها ،معرفی
اعضای مجمع خیرین و ارسال لیست پیر غالمان
باالی  ۵۰سال از جمله مهمترین آیتمهایی بود

چیره شد ،فرزندان ما نیز میآموزند که به سود و زیان
دنیوی اهمیت بیشتری بدهند.
این استاد دانشگاه افزود :به نظر من زبان فارسی فقط
یک تعصب ملی نیست .این زبان به ما میگوید
آنهایی که اولویتشان سود و زیان دنیایی بود در آخر
به جای خوبی نرسیدند البته ممکن است بهرهای
شخصی برده باشند اما بهرهای به مردم ،اخالق
و فرهنگ نرساندهاند .در واقع بزرگان ما به مردم و
حاکمان نصیحت کردهاند که طرز صحیح زندگی را
دنبال کنند .این نصایح از سر دلسوزی بیان و طرح
نشدهاند .بزرگان ما به صورت خطری ،احساس
نصایحشان را طرح کردهاند.
امینی تاکید کرد :زبان فارسی گنجینهای از معنا را در
اختیار ما میگذارد .ما روی گنجینهای از معنا زندگی
میکنیم ولی وقتی تلویزیون را روشن میکنیم افرادی
درباره انرژی مثبت و موهومات صحبت میکنند .این

یعنی ملتی که روی گنجینه معنا صحبت میکند به
اندازهای فقیر است که به موهومات توجه میکند.
این نتیجه کوتاهی ما و فعالیت شدید دشمنانمان
است.شاعر و طنزپرداز کشور کارهای به نمایش
گذاشته شده در نمایشگاه فارسی تور را بسیار خالقانه
دانست و گفت :ما در پرداختن به فرهنگ نباید
خطکشیهای سیاسی را به میان بیاوریم زیرا در حوزه
فرهنگ خودی و غیر خودی نداریم .به نظرم با توسع
باید به حوزه فرهنگ نگاه کنیم و در آن صورت موفق
خواهیم شد.

شماره جدید مجلهی «بارثاوا» که به صورت
تخصصی به داستان ،روایت ،ترجمه ،نقدِ داستان،
معرفی کتابهای داستانی اختصاص دارد ،روانه
کتابفروشیها شد.
«بارثاوا» از معدود نشریاتی است که در حوزه
«داستان» و «داستانفارسی» در ایران منتشر
میشود .هرچند که اعضای تحریریهی بارثاوا اغلب
خراسانی هستند اما داستاننویسهای سرشناس
کشور با این مجله همکاری میکنند و گستردگی
به وسعت جغرافیای ایران دارد .بارثاوا در دوشماره
جدید خود که همزمان با تغییر رویکرد این مجله از
تاتر ،سینما ،موسیقی و ادبیات به داستان بود ،فقط
به داستان ،روایت ،ترجمه ،نقد داستان ،معرفی
کتابهای داستانی وهرآنچه که مربوط به داستان و
علیالخصوص داستان ایرانی است میپردازد
آثار داستاننویسان در بارثاوا بدون نگاه تعصبآمیز
دستهای یا گروهی ،قومی و قبیلهای منتشر میشود
و حتی در کنار نویسندگان کهنهکار ،آثار برخی
داستاننویسان نوقلم که استعداد خوبی دارند هم
چاپ میشود.
در بخش روایت «بارثاوا» « ،روایت کرونا» به شکل
فراخوان منتشر شدهبود که مورد استقبال نویسندگان
س از داوری
جوان کشور قرار گرفت و دو روایت هم پ 
توسط دبیر این بخش برگزیده و در مجله چاپ
کتاب مجله هم به معرفی
شدهاست .بخش معرفی ِ
«کتابهای داستانی» اختصاص دارد.
براساس اعالم روابط عمومی «بارثاوا» این مجله از
انواع دیدگاههای ادبی و ایدهها برای غنیتر شدن
این فصلنام ه فرهنگی استقبال میکند و با وجود
اینکه در حدود  200صفحه منتشر میشود اما تالش
شده قیمت آن در مرز  40هزارتومان باقی بماند تا
مخاطبان راحتتر بتوانند این فصلنامه را تهیه کنند.
بخش
اضافه میشود این مجله با سرمایهگذاری ِ
خصوصی چاپ میشود.

شركت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید قطعات برندهای  Dresserو  Flowserveمورد
نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه
عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.

ب :دریافت اسناد:

پ :مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل ،امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت )16
روز سه شنبه مورخ  1401/03/24نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس ،بلوار فرحزادی ،بلوار
ایوانک ،خیابان شجریان شمالی  ،پالک  ، 5شرکت پلی پروپیلن جم – طبقه چهارم  -واحد حراست اقدام گردد.
تذکر :1متقاضیانی که تمایل به دریافت اسناد مناقصه هر دو برند را دارند باید توجه داشته باشند که می بایست دو
فقره فیش 1/000/000ریالی واریزی کنند و دو فقره ضمانت نامه بانکی  1/040/000/000ریالی هم در اسناد تحویل دهند.
تذکر :2متقاضیان می بایست توانایی الزم جهت تأمین قطعات مذکور را داشته باشند در غیر اینصورت در مرحله
ارزیابی صورت گرفته رد می شوند و پاکت حاوی پیشنهاد قیمت (ج) بدون بازگشایی به آنان عودت داده می شود
به همین خاطر می بایست سابقه کار الزم در این خصوص را داشته باشند یا مدارکی ارائه دهند که نشان دهنده
توانایی کار از سوی آنان باشد.
تذکر :3به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی
و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
تذکر :4سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
تذکر : 5هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.
تذکر : 6شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل
مختار است.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

روایتی از قصه زیست فاطمه معتمدآریا در تهران
مستند "تهران سیمین" که قصه زیست فاطمه
معتمدآریا بازیگر سینما و تئاتر ایران را در شهر تهران
روایت می کند ،رونمایی شد.
"تهران سیمین" به کارگردانی هادی آفریده و
مستند ِ
براساس طرح و ایده مصطفی کاظمی اسفه  ،قصه
زیست فاطمه معتمدآریا  ،بازیگر ایرانی در شهر تهران
را از کودکی تا به حال روایت می کند .شهر تهران
به عنوان بستری برای تولد ،رشد و خلق خاطرات
جمعی و تاثیری که مکانها و رویدادهای فرهنگی
بر روی شخصیت فاطمه معتمدآریا داشته و دارد
موضوعاینفیلممستندبلنداست.فاطمهمعتمدآریا
در محله مولوی تهران به دنیا آمده و در نه سالگی
همراه با خانواده به شمیرانات نقل مکان میکنند ،در
آن سالها کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان در
محله نیاوران آغاز به کار کرده بود و این فرصتی بود
که با جهان فرهنگ و هنر آشنا شود.
" تهران سیمین " به تهیه کنندگی منیژه حکمت و
امین کاظمی با رویکرد اهمیت پرداختن به قصه

های شهر تهران ساخته شده است.
در مراسم افتتاح رسمی فیلم که شامگاه ۲۵
اردیبهشت  ۱۴۰۱در مجموعه " بوتیک هتل حنا "
برگزار شد از پوستر فیلم به طراحی بهزاد خورشیدی
هم رونمایی شد.فاطمه معتمدآریا  ،مهسا مجیدی
 ،مصطفی کاظمی اسفه  ،مانلی افشنگ  ،مهفام
کوشش و سیاوش معتمدآریا از شخصیتهای فیلم
در کنار دیگر مهمانان این رویداد از جمله :حسین
علیزاده ،سعیده قدس  ،آتیال پسیانی  ،ترانه یلدا ،
فرهاد خردمند  ،اسداهلل امرایی  ،حمیدرضا آفریده،
روشنک اهرابی  ،شهرام صارمی  ،رضا تیموری ،
سهیل صباحی  ،امیر رئیسیان  ،روانبخش صادقی
و  ...حضور داشتند.

نوبت اول1401/02/28 :
نوبت دوم1401/02/29 :

شهرداری بردستان به موجب ابالغیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر قصد دارد
پروژه احداث میدان ورودی شمالی شهر بردستان را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرح ذیل
به شركت واجد الشرایط واگذار نماید .كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه
مورخ  1401/02/27میباشد.

تضمین شرکت در مناقصه ،مبلغ  1/040/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و
اعتباری دارای مجوز الزم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد.
ت :محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

مستند

آگهی مناقصه یك مرحله ای

ردیف

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی
معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی به مبلغ  1/000/000ریال به حساب شماره
 2663130121بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم ،جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان
وقت اداری (ساعت  )16روز دوشنبه مورخ  1401/03/09به نشانی  :تهران -شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-
خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پالک  – 5شرکت پلی پروپیلن جم – طبقه دوم-واحد امور حقوقی و
پیمانها مراجعه نمایند.

که در این ارزیابی مد نظر قرار گرفته است.
نماینده بنیاد دعبل خزاعی استان بوشهر در
ادامه با تشریح برنامههای پیش روی بنیاد،
سازماندهی و تشکیل بانک اطالعاتی جامعه
هدف و مداحان و تشکیل شورای خیرین بنیاد
دعبل خزاعی در استان را از مهمترین برنامههای
این تشکل برشمرد.
گفتنی است ،مصطفی ساعدی از آذرماه ۴۰
گفتنی است ،مصطفی ساعدی از آذرماه ۱۴۰۰
تصدی بنیاد دعبل خزاعی استان بوشهر را بر عهده
گرفته است.

نوبت اول

«آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای »1401-05

1401020187

بنیاد دعبل خزاعی استان بوشهر رتبه برتر کشور را به
دست آورد

محمدرضا زائری

خبــــر

شاعر و طنزپرداز کشور معتقد است :زبان فارسی
فقط یک تعصب ملی نیست و گنجینهای از معنا به
حساب میآید که با تکیه بر آن میتوان بخشی از
مشکالت جامعه امروز را حل و رفع کرد.
اسماعیل امینی در حاشیه بازدید از نمایشگاه
«فارسیتور» که این روزها به مناسبت فرارسیدن
روز پاسداشت زبان فارسی در البی ساختمان اداری
حوزه هنری برگزار شده است ،به خبرنگار ایرنا گفت:
کارهایی که هنرمندانی چون علی پاکنهاد انجام
میدهند به جای خودش ارزشمند است اما باید
کارهای دیگری نیز برای پاسداشت زبان فارسی
انجام بشوند .مگر کسی از تولیدکنندگان آثار مبتذل
و خالف شرع حمایت میکند که کارشان انقدر رواج
پیدا میکند؟ باالخره چیزی در ما تغییر کرده است
که آدمها کار آنها را ترجیح میدهند .در واقع وقتی
در رفتار ما سود و زیان دنیوی بر فرهنگ و اخالق

خبر

1

عنوان پروژه

شماره مناقصه

میدان ورودی
شمالی شهر 2001006015000001
بردستان

برآورد

رتبه
مبلغ تضمین
شركت در مناقصه شركت

3/200/193/426 64/003/868/523

 5ابنیه

نوع ضمانت
شركت در
مناقصه
ضمانت نامه
بانکی به
مدت  3ماه
اعتبار و  3ماه
قابل تمدید

مناقصه گزار :شهرداری بردستان
آدرس مناقصه گزار :استان بوشهر -شهرستان دیر -شهر بردستان -بلوار شهدای بردستان-
ساختمان اداری شهرداری بردستان تلفن0773۵4۶2۶۶۵ :
مهلت دریافت اسناد مناقصه :تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 1401/02/31
مهلت تحویل اسناد مناقصه :تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه 1401/03/10
تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه :ساعت  10صبح روز چهارشنبه 1401/03/11
محل تحویل و دریافت اسناد :سامانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد و شرایط مناقصه درج شده است.
مركز تماس02141934 :
دفتر ثبت نام 8۵1937۶8 :و 889۶9737
روابط عمومی شهرداری بردستان
1401020186

