
به "ب – ز" مدال بدهید
وکیل بابک زنجان�ی: از اجرای حکم موکل من 

نفعی نصیب مردم و بیت المال نمی شود.
به نظر ش�ما ب�ه جای اعدام موکل ایش�ان باید 

کدام یک از گزینه های زیر را اجرا کرد؟
الف( تبعید ایش��ان به نقطه بد آب و هوای کانادا 

جنب منزل برادر خاوری
ب( اعطای حکم ریاست کلی بانک مرکزی به ایشان
ج( پذیرایی در هتل هایت خزر چالوس با خانواده

د( اعطای نشان درجه یک افتخار به ایشان
جرای�د: رئی�س جدید بان�ک مرک�زی درباره 
دلیل س�کوت خود پیرامون مس�ایل ارزی، پولی و 

اقتصادی توضیح داد.
خالصه توضیحات ایش�ان ش�بیه کدام یک از 

گزینه های زیر است؟
الف( سکوتم از رضایت نیست / دلم اهل شکایت نیست

ب( گریه نمی کنم نرو / آه نمی کشم بشین / حرف 
نمی زنم بمون / بغض نمی کنم ببین

ج( چه گویم که ناگفتنم بهتر است
د( تو حرف نزنی سنگین تری 

وزیر نیرو: مردم در تابستان امسال به خوبی در 
مصرف برق صرفه جویی کردند و با خنک شدن هوا، 

خاموشی های برق نیز رو به اتمام است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( با خنک شدن هوا قطعی برق دو برابر می شود.
ب( بزک ها نمی رند چون بهار می آید و یحتمل کمبزه 

و خیار هم می آیند.
ج( معما چو حل گشت آسان شود.
د( تا تابستان کی زنده و کی مرده؟

ننجون

خزانه داری کل وام دار قلک شان
امید مهدی نژاد 
این ش�عر تقدیم اس�ت به هرچی آقازاده، پسرخاله، 
باجناق، برادر، برادر زن، رانت خوار، مفت خوار، کوفت خوار، 

خرمایه خوار، و فالن و هرکس که سوار کول ماست.

و زیرکان که زیاد است عقل اندک شان
به هر چه دست رساندند شد مبارک شان
نشسته قرقی اقبال شان به کتف و به کول

سوار باد بلند است بادبادک شان
به یک اشاره شان باد راه می افتد

درخت بار می آرد به محض چشمک شان
برای آنکه بفهمند موقعیت را

به جنبش است شب و روزجفت شاخک شان
چنان مراقب پیش و پسند کز باال
کلوخ نیز ببارد نمی گزد کک شان

چه چیزها که ندادند بهر علم مفید
چه پول ها که نکردند خرج مدرک شان

هزار بنده مالنده بند پاچه شان
هزار کرسی پاینده زیر خشتک شان

طریق پول فزودن به پول مذهب شان
دو لُپه خوردن و بردن مرام و مسلک شان

امین مال منند و شریک کار شما
خزانه داری کل وام دار قلک شان

چه داد و قال و چه نجوا، نکن، نمی شنوند
زبان بگیر، خراب است سیم سمعک شان

دعا کنیم افق دیدشان نگردد تار
دعا کنیم نگیرد بخار عینک شان

برای آنکه قوی تر شوند بیش از پیش
دعای خیر ضعیفان نثار یک یک شان

طنزیم
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رس��انه ای  نشست  رسانه  سیزدهمین جشنواره گزارش 
سراسری تئاتر بچه های مسجد با حضور 
ک��وروش زارعی، مدیر مرک��ز هنرهای 
نمایشی حوزه، حمید نیلی، دبیر هنری 
جشنواره و علی هوشمند، رییس حوزه 
هنری اس��تان قزوی��ن در س��الن امیر 

حسین فردی حوزه هنری برگزار شد.
در ابت��دای ای��ن نشس��ت نیل��ی 
طی س��خنانی گفت: س��ال گذش��ته 
ب��رای دوره س��یزدهم در  فراخوان��ی 
اختی��ار عالقه من��دان ق��رار گرفت که 
البته کلیات فراخوان براس��اس شورای 

دوازدهم طراحی شد.
وی در ادام��ه اف��زود: ح��دود 57 
اث��ر ب��رای ورود ب��ه جش��نواره اعالم 
آمادگ��ی کردند و از ای��ن تعداد یازده 
اثر از دوازده استان به جشنواره رسید. 
هیئت بازبین کاوه مهدی، جهانبخش 

سلطانی و سیدعلی موسویان هستند.
وی کارگاه های آموزشی را نقطه قوت 
جش��نواره به ش��مار آورد و گفت: امسال 
تصمیم بر این شد که جشنواره در استان 
قزوین باشد و مورد استقبال هم قرار گرفت. 
امسال راهیابی به جشنواره از طریق مدیر 

حوزه استان قزوین صورت گرفت.
وی در ادام��ه افزود: سیدحس��ین 
فدای��ی، ک��وروش س��لیمانی و عل��ی 
سلیمانی داوران جشنواره خواهند بود. 
امس��ال از دو پیشکس��وت سیدمهدی 
متوسلی و محمد ساربان نیز در جریان 

جشنواره قدردانی خواهد شد.
در ادام��ه عل��ی هوش��مند نیز با 
تش��ریح ت��دارکات برپایی جش��نواره 
عن��وان ک��رد: از ش��انزدهم م��رداد تا 
نوزدهم این جشنواره در شهر و استان 
قزوین برگزار می شود. افتتاحیه مراسم 
ش��انزدهم مرداد س��اعت 18 در مزار 

شهدا خواهد بود.

دیگ��ر  از  اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
برنامه های جشنواره شب خاطره تجلیل 
از سیزده خانواده شهید در منزل شهید 
بابایی و افتتاح حسینیه به عنوان مکان 
افتتاح شهدای تئاتری خواهیم داشت. 
از دیگر برنامه ها با همت اداره هنرهای 
نمایشی دو مجموعه نمایشی با عنوان 
»خاک شیرین« و »پشت روزنه ها« در 

مراسم اختتامیه اجرا می شوند.
درباره جوایز جشنواره  هوش��مند 
نیز گف��ت: هر گروه راه یافته مبلغ 20 
میلیون ریال و هر مس��جد حامی، 10 
میلیون ریال دریافت می کند و امسال 
جایزه ویژه فرج اهلل سلحش��ور به گروه 
برگزیده 50 میلیون ریال است. جایزه 
گروه اول برگزی��ده 40 میلیون ریال، 
گروه دوم 30 و گروه سوم، 20 میلیون 

ریال است.
برپای��ی  مکان ه��ای  درب��اره  وی 
تئاترها گفت: پنج مس��جد از مس��اجد 
قزوین شامل مسجد رسول اهلل)ص( به 
عنوان پایلوت داوری و سالن ورکشاپ، 
مسجد والیت، امام حسن عسکری)ع( 
و موسی بن جعفر)ع( و فاطمه زهرا)س( 
میزبان گروه ها خواهند بود و اجراها بعد 
از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء برپا 

خواهد شد.
در پایان نیز کوروش زارعی اظهار 
داشت: پس از دو دهه توقف جشنواره 

بچه ه��ای مس��جد و پ��س از برگزاری 
دوره دوازدهم یک س��اختاری در شورا 
تعریف کردیم و همواره در تئاتر کشور 
ش��عاری دادیم و آن ه��م بحث گروه 

محوری است.
وی اظه��ار داش��ت: ت��الش داریم 
جش��نواره ها را از تهران خارج کنیم به 
اندازه کافی جش��نواره در تهران برگزار 
می شود و این جشنواره هر سال در یکی 
از شهرها برپا خواهد شد ، حتی تالش 
داریم جش��نواره س��وره را نیز از تهران 
خارج کنیم و البته با مدیریت بودجه و 

تمایل استان ها این اتفاق خواهد افتاد.
وی با اش��اره ب��ه جای��زه فرج اهلل 
سلحش��ور گفت: او به عنوان یک بچه 
مسجدی که س��ریالش را پنج میلیارد 
در دنی��ا دیدن��د این را س��رلوحه قرار 
دادی��م که می ش��ود از مس��جد جهان 
شمول ش��د. او فعالیت های گسترده از 
ابتدای انقالب در مس��جد داش��ت و تا 
زمانی این جشنواره هست جایزه او هم 
خواهد بود و سردیس��ش نیز رونمایی 
می ش��ود و به گروهی تقدیم می ش��ود 
که هم به لح��اظ اخالقی و هم فنی و 
هنری بهترین باشد. این جایزه به یک 

گروه تمام و کمال خواهد رسید.
از  رونمای��ی  مراس��م  پای��ان  در 
س��ردیس فرج اهلل سلحشور، تندیس و 

پوستر جشنواره صورت گرفت.

ای��ن  حکای��ت  س�یاه و تخت�ه  آموزش  روزهای 
پرورش ایران، داس��تان عجیب و غریبی 
اس��ت و یاد این ضرب المث��ل را تداعی 
می کند »آفتابه و لگن هفت دست، شام 
و ناه��ار هیچی«. حرف های زیبا و خوبی 
برای بهبود آموزش و پرورش زده می شود 
اما در عمل هیچ چیز حاصل نمی شود یا 
حاصل عمل، تعریفی نیس��ت. آموزش و 
پ��رورش از بهمن ماه س��ال گذش��ته در 
گفت وگوهای متعدد ب��ر اهمیت حذف 
آزم��ون در دوره ابتدای��ی با هدف از بین 
بردن اس��ترس و ایجاد ش��ادی در بین 
دانش آموزان تأکید کرد و براس��اس این 
استدالل، حذف آزمون مدارس تیزهوشان 

و نمونه دولتی را مطرح کرد.
سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و 
پرورش 16 بهمن ماه س��ال 96 از مصوبه 
ح��ذف آزمون خب��ر داد و گف��ت: »در 
مصوبه ای که در آموزش و پرورش داشتیم 
مقرر شد برگزاری هرگونه آزمون در دوره 
ابتدایی ممنوع شود و برای مدارس خاص 

دوره هفتم آزمونی برگزار نشود«.
وزیر آموزش و پرورش چند روز بعد 
اظهار کرد: »حذف آزمون از ورودی پایه 
هفتم به معنی حذف مدارس تیزهوشان 
نیست، بلکه آزمون مدارس تیزهوشان 
نیز ش��امل مصوبه اخیر ح��ذف آزمون 
می شود؛ بنابراین مدارس تیزهوشان را 
داریم، اما آزمون نداریم و دانش آموزان 
با اس��تعدادهای متنوع از طریق اجرای 
طرح هایی مانند طرح شهاب، شناسایی 

و تقویت می شوند«.
27 بهمن ماه س��ال گذش��ته علی 
زرافش��ان معاون آموزش متوسطه وزیر 
آم��وزش و پ��رورش گف��ت: »یک��ی از 
وظایف نظام تعلیم و تربیت، پاسخگویی 
به ویژگی های خاص دانش آموزان است 
و این وزارتخانه باید ش��رایطی را فراهم 
کند تا در این خصوص پاس��خگویی و 
ارائ��ه طریق دهد و آن اقداماتی اس��ت 
ک��ه انج��ام دادی��م و به شناس��ایی و 
آم��وزش دانش آم��وزان اس��تعدادهای 
برتر می پردازد«. وی با اشاره به مصوبه 
ح��ذف آزمون گف��ت: »ه��دف از این 
مصوبه، حذف آزمون از مدارس ابتدایی 
به جهت آس��یب های این آزمون هاست 
که در دبس��تان ها ایجاد می کرد و این 
در حالیس��ت که آزمون و امتحان باید 

در خدمت یادگیری باشد«.
فاطم��ه مهاجران��ی رئی��س مرکز 
ملی پرورش اس��تعدادهای درخشان و 
فروردین ماه   21 ج��وان  دانش پژوهان 
گفت: »هنوز مدارس س��مپاد در دوره 
اول متوس��طه حذف نش��ده و منتظر 
ابالغ مصوبه هس��تیم؛ بنده از اول هم 
گفته ب��ودم با حذف آزم��ون مدارس 
تیزهوش��ان موافق هس��تم اما با حذف 

مدارس تیزهوشان موافق نیستم«.
پ��رورش  مل��ی  مرک��ز  رئی��س 

استعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
جوان اضافه کرد: »نظرم این است که 
باید ش��یوه های جایگزین قرار دهیم و 

مدارس سمپاد را حفظ کنیم«.
حذف آزمون مدارس تیزهوشان که 
با حذف مدارس متوس��طه اول سمپاد 
هم��راه بود پس از فش��ارهای مختلف، 
با مدل جدیدی مطرح ش��د؛ با توجه به 
اینکه همه ب��ر روش جذب نخبگان در 
انتقاد  اس��تعدادهای درخشان  مدارس 
داش��تند، مقرر ش��د به ج��ای آزمون 
پیشرفت تحصیلی، آزمون تست هوش 

و استعداد از دانش آموزان گرفته شود.
بطحایی اول خردادماه امسال گفت: 
»برای مدارس اس��تعدادهای درخشان 
به دلی��ل تأکی��دات و نگرانی هایی که 
در ای��ن جهت وج��ود داش��ت مبنی 
ب��ر اینکه مب��ادا دانش آم��وزان دارای 
اس��تعداد و هوش باالتر نسبت به سایر 
دانش آم��وزان در خالل ای��ن تصمیم 
دچار آفت ش��ده و به فراموشی سپرده 
ش��وند، ب��رای مهرم��اه 97 صرفاً یک 
س��نجش هوش و اس��تعداد را از بین 
دانش آموزان��ی که داوطلب هس��تند و 
شرایطی که اعالم خواهد شد را داشته 

باشند، برگزار می کنیم«. 
وی تصریح کرد: »بنابراین آزمون های 
پیش��رفت تحصیل��ی ک��ه آزمون ه��ا و 
کتاب ه��ای تس��تی را در دوره ابتدایی 
ایجاد کرده بود، کاماًل کنار گذاشته شده 
است و صرفاً بر مبنای هوش و استعداد 
دانش آموزان، سنجش��ی به عمل خواهد 
آم��د و افرادی که براس��اس س��نجش 
صاحب نظ��ران از یک ح��د قابل قبولی 
اس��تعداد و هوش باالتری داشته باشند، 

برای پایه هفتم انتخاب می شوند«. 
در تیرم��اه فراخ��وان داده ش��د و 
خانواده هایی که معتقد بودند، فرزندشان 

باهوش است در آزمون ثبت نام کردند.
معاون وزیر آموزش و پرورش نوزدهم 
تیرماه امسال اظهار کرد: »برای سنجش 
هوش ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد، 
150 ه��زار دانش آموز ثبت ن��ام کردند؛ 
کیفی��ت در مدارس س��مپاد قابل قبول 
اس��ت اما هنوز با اس��تانداردهای سمپاد 
فاصله داریم«. مهاجرانی با تأکید بر اینکه 
سمپاد مس��اوی موفقیت نیست، گفت: 
»موفقیت هم مس��اوی سمپاد نیست و 
اینکه بخواهیم برای موفقیت، دانش آموز 

را سمپادی کنیم، آسیب زاست«.
وی با بی��ان اینک��ه »آی کیو«های 
باالی 130 باید به مدارس س��مپاد وارد 
شوند، اظهار داشت: »متخصصان معتقدند 
سنجش هوش گروهی وجود دارد و آزمون 
س��نجش هوش توس��ط مرکز سنجش 

آموزش و پرورش برگزار می  شود«.
آزم��ون 5 مردادماه با حضور 150 
هزار دانش آموز برگزار شد اما روز بعد 
بحث ه��ای جدی��دی از برگ��زاری این 
آزمون ایجاد ش��د؛ این چه آزمونی بود 

که برگزار شد؟ و چرا؟
بطحای��ی 7 مردادم��اه درخصوص 
آزمون تس��ت هوش ورودی پایه هفتم 
مدارس س��مپاد گفت: »فرایند برگزار 
شده تنها فرایند گروهی استاندارد برای 
سنجش هوش دانش آموزان بوده است 
و پنج س��ؤال تش��ریحی را هم به این 
مجموعه سؤاالت اضافه کردیم تا سایر 

هوش های دانشآموزان را بسنجیم«.
وی ادام��ه داد:  »س��ؤاالت فرآیند 
س��نجش هوش و اس��تعداد استاندارد 
ب��وده و بخش��ی از آن  هم پاس��خ های 
چندگزین��ه ای ریون بوده اما هیچ کس 
از اینکه چه سؤاالتی در آزمون در نظر 

گرفته می شود، مطلع نبوده است«.
وزیر آموزش  و پرورش تصریح کرد: 
»در شرایط فعلی سه یا چهار نوع آزمون 
استاندارد برای سنجش هوش داریم و در 
آزمون برگزار شده حتی خودم به عنوان 
وزیر آموزش  و پرورش به جهت رعایت 
امنیت س��ؤاالت تا لحظ��ه آخر از اینکه 
دانش آموزان چه س��ؤاالتی را پاس��خگو 

خواهند بود، اطالع نداشتم«.
وی در واکنش به این جمله که »با 
توجه به وجود س��ه یا چهار نوع آزمون 
استاندارد، مؤسسات آموزشی را نسبت 
به آموزش این سؤاالت به دانش آموزان 
در س��ال های آینده ترغیب می کند تا 
دانش آم��وزان در آزمون ه��ای آین��ده 
موفق شوند«، گفت: »چنانچه بخواهیم 
س��ال آ ینده هم این روش آزمون را به 
کار بگیری��م چنی��ن ش��ائبه ای وجود 
دارد اما هنوز مش��خص نکرده ایم سال 
آینده برای پذی��رش دانش آموزان چه 

سازوکاری را به کارخواهیم گرفت«.
کارش��ناس  س��بطی  هامون  ام��ا 
آموزش��ی ب��ا بی��ان اینک��ه سیس��تم 
مافیایی در درون بحث های آموزش��ی 
وجود دارد، گف��ت: »روز جمعه پنجم 
مردادم��اه آزم��ون پایه هفتم س��مپاد 
برگزار ش��د و نکته جالب این است که 
ب��ه عنوان مثال 30 س��وال این آزمون 
در یک کتاب موسس��ه آموزشی وجود 
دارد ضمن اینکه س��ؤاالت این آزمون 

82 سال پیش طراحی شده بود«.
وی با بیان اینکه آیا باید دانش آموزان 
نخبه را اینگونه س��نجش کنی��م، افزود: 
»پاس��خ س��واالت آزم��ون در س��ایت ها 
وجود داش��ت و دانش آم��وزان با مطالعه 
می توانستند به این سواالت پاسخ دهند «.

آم��وزش و پ��رورش قصد داش��ت 
دانش  آم��وزان نخب��ه به طور درس��تی 
شناس��ایی و وارد مدارس استعدادهای 
درخشان ش��وند اما در برگزاری آزمون 
پایه هفت��م مدارس س��مپاد بی گدار به 
آب زد و روش مناسبی برای جایگزینی 
آزمون سمپاد انتخاب نکرده است؟ آیا با 
این اوصاف کسانی که امسال وارد مدارس 
سمپاد پایه هفتم می شوند، دانش آموزان 

نخبه خواهند بود؟  فارس

امام علی علیه السالم:
 هرکس در مقابل ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع کند

دوسوم دینش از بین برود.
نهج البالغه )صبحی صالح( ص 508، ح 228

دادستان کرج از کشته شدن یک جوان  ث�����ه د 26 س��اله در گوهردشت کرج توسط حا
تجمع کنندگان در آشوب های چند شب گذشته خبر داد.

حاجی رضا ش��اکرمی اظهار داش��ت: درپی آشوب های 
چند ش��ب گذش��ته در گوهردش��ت کرج تیری از س��وی 
تجمع کنندگان به جوانی که بین آنها بوده شلیک شده است. 

وی افزود: تعدادی تیر نیز به مأموران حاضر شلیک شد که 
این جوان از پشت مورد اصابت تیر قرار گرفت و کشته شد.

دادس��تان عموم��ی و انقالب ک��رج با بی��ان اینکه 
جزئیات این موضوع در حال بررسی است، ابراز کرد: سه 
نفر از نیروهای انتظامی اس��تان البرز نیز با سنگ و چاقو 

مصدوم شدند.  تسنیم

دادستان کرج:
جوان ۲۶ ساله در گوهردشت توسط آشوب گران کشته شد

آگهى مزايده عمومى فروش امالك
 و مستغالت شماره 200960137000013                                

اداره كل راه و شهرسازى استان كردستان در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومى و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيرى 
از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (Setadiran.ir) و با شماره مزايده 200960137000013 به صورت الكترونيكى به فروش برساند.

تاريخ انتشار: 1397/05/20
مهلت دريافت اسناد: از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/20 لغايت ساعت 12 عصر مورخ 1397/05/30 

تاريخ بازديد: از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/20 لغايت ساعت 12 صبح مورخ 1397/05/30
مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/20 لغايت ساعت 19 عصر مورخ 1397/05/30

تاريخ بازگشايى: ساعت 10 صبح مورخ 1397/06/01
تاريخ اعالم به برنده: ساعت 12 صبح مورخ 1397/06/01

اجاره زمين با حفظ مالكيت دولت جهت احداث كارگاه توليد لوال و دستگيره
* ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است:

برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده( در صورت وجود هزينه 
مربوطه)، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد

كليه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد
عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند.

مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه:  41934-021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير اساتانها، در ساايت ساامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام پروفايل مزايده گر موجود است.

اداره كل راه و شهرسازى 
استان كردستان 

آگهى مزايده عمومى فروش امالك و مستغالت 
شماره 200960137000014

اداره كل راه و شهرسازى استان كردستان در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومى و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيرى 
از سامانه تداركات الكترونيكى دولت (Setadiran.ir) و با شماره مزايده 200960137000014 به صورت الكترونيكى به فروش برساند.

تاريخ انتشار: 1397/05/20
مهلت دريافت اسناد: از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/20 لغايت ساعت 12 عصر مورخ 1397/05/30 

تاريخ بازديد: از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/20 لغايت ساعت 12 صبح مورخ 1397/05/30
مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 8 صبح مورخ 1397/05/20 لغايت ساعت 19 عصر مورخ 1397/05/30

تاريخ بازگشايى: ساعت 10 صبح مورخ 1397/06/01
تاريخ اعالم به برنده: ساعت 12 صبح مورخ 1397/06/01

اجاره زمين با حفظ مالكيت دولت جهت احداث مجموعه ورزشى
* ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است:

برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده( در صورت وجود هزينه 
مربوطه)، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد

كليه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد
عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى (توكن) با شماره هاى ذيل تماس حاصل نمايند.

مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه:  41934-021
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير اساتانها، در ساايت ساامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام پروفايل مزايده گر موجود است.

اداره كل راه و شهرسازى 
استان كردستان 

داوران بخش ه��ای ده گانه پنجمین  جش��نواره »هنر مقاومت« از سوی جشن���واره
ستاد برگزاری این جشنواره معرفی شدند.

در بخش پوستر و تبلیغات شهری کوروش پارسانژاد، 
محمدرضا دوس��ت محمدی و سیدحسن موسی زاده، در 
بخش نقاشی دیجیتال عبدالحمید قدیریان، فراز شانیار 
و فره��اد مف��وز، در بخش تایپوگرافی مس��عود س��پهر، 
کوروش پارس��انژاد و مس��عود نجابتی، در بخش عکس 
فرهاد س��لیمانی، مری��م کهوند و ش��باهنگ کوثر و در 
بخش تصویرسازی کاظم طالیی، پژمان رحیم زاده و لیدا 

طاهری داوری و انتخاب آثار برتر را برعهده دارند.
همچنین محمدحسین نیرومند، اکبر ترابپور و عباس 
ناصری در بخش کارتون، سیدحس��ن موسی زاده، روح اهلل 

ابوالفضلی و مجید فیضی راد در بخش پرچم و کتیبه وحید 
چوپ��ان کاره، نیلوفر ش��ادمهری و محمود آبایی در بخش 
طراح��ی صنعت��ی و حمیدرضا تینا تهران��ی، محمدامین 
امامی و محمد قائلی در بخش گرافیک متحرک داوری و 
انتخاب آثار برگزیده پنجمین جشنواره »هنر مقاومت« در 

بخش های مذکور را انجام خواهند داد.
پنجمی��ن جش��نواره »هنر مقاومت« توس��ط گروه 
هنرهای تجس��می بنیاد فرهنگی روای��ت فتح و در 10 
بخش پوس��تر تبلیغات ش��هری، کارت��ون و کاریکاتور، 
کتیب��ه،  و  پرچ��م  صنعت��ی،  طراح��ی  تصویرس��ازی، 
تایپوگرافی، گرافیک متحرک، نقاش��ی دیجیتال، عکس 
و بخش ویژه علمی - پژوهش��ی دی ماه س��ال جاری در 

تهران برگزار خواهد شد. 

معرفی داوران بخش های ده گانه پنجمین جشنواره »هنر مقاومت«

در نشست خبری جشنواره تئاتر بچه های مسجد اعالم شد

اعطای جایزه »سلحشور« به برگزیده اخالق و هنر

فیلم سینمایی »زندانی ها« تازه ترین  س��اخته مسعود ده نمکی که چندی آپارات خان�ه
پیش مرحله فیلمبرداری را پش��ت سر گذاشته است، به 

تازگی وارد مرحله جلوه های ویژه شده است.
پس از فیلم سینمایی»رسوایی2« که از جلوه های ویژه 
کم نظیری استفاده کرده بود، فیلم سینمایی»زندانی ها« 
نیز از جلوه های ویژه بسیاری برخوردار است که تاکنون 

سینمای ایران کمتر آن را تجربه کرده است.
از جلوه ه��ای ویژه این فیل��م می توان به صحنه های 
زمس��تان که در گرمای 40 درجه تصویربرداری ش��ده و 

ریزش »بهمن« از کوه اشاره کرد.
فیلم س��ینمایی»زندانی ها« پس از انجام جلوه های 

ویژه، مراحل صداگذاری و موسیقی را آغاز می کند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت؛ تصویربرداری فیلم س��ینمایی 
»زندانی ه��ا« به کارگردانی مس��عود ده نمکی از روزهای 

ابتدایی تیرماه آغاز شده بود.
هدایت هاش��می، برزو ارجمند، بهنام تش��کر، هومن 
برق نورد، بهاره افشاری، بهنوش بختیاری، اصغر نقی زاده، 
رس��ول نجفیان و امیر نوری بازیگران این فیلم سینمایی 

هستند.

»زندانی ها« به مرحله جلوه های ویژه رسید
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سنجش دانش  آموزان نخبه با آزمون 80 سال پیش

آموزش و پرورش بی گدار به آب زد


