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آیین تشییع پیکر عزت اهلل انتظامی برگزار شد

خداحافظی با پیر هنر ،آقای بازیگر
مراسم تشییع پیکر
گزارش رسانه
ع��زتاهلل انتظامی
روز گذش��ته در شرایطی در مقابل تاالر
وحدت برگزار شد که جمعیت زیادی از
هواداران آقای بازیگر ب��رای بدرقه او به
سمت خانه ابدی آمده بودند.
م��ردم از س��اعات ابتدای��ی صبح
در خیاب��ان ش��هریار حض��ور یافته و
خیابانه��ای منتهی به ت��االر وحدت
برای بدرق��ه بازیگر محبوبش��ان آمده
بودن��د .وضعی��ت ورود به ت��االر نیز با
هجوم مردم مختل ش��ده بود که باعث
شد بخشی از خبرنگاران و عوامل بنیاد
رودکی ام��کان ورود به محل کار خود
را نداشته باشند.
مراس��م تش��ییع پیک��ر مرح��وم
انتظامی دربرابر در اصلی تاالر وحدت
با س��خنرانی پرویز پرستویی آغاز شد.
پرستویی در سخنان خود گفت« :مگر
این س��ینما چن��د ع��زتاهلل انتظامی
داشت که یکی از آنان را در حال راهی
کردن هس��تیم .مگر یک انسان رنجور
چند پدر دارد که داریم پدر س��ینمای
ایران را دفن میکنیم».
علی نصیریان به عنوان س��خنران
بعدی با رخس��اری مغموم با قدردانی
از حض��ور مردم ،ع��زتاهلل انتظامی را
هنرمن��د ملی نامید ک��ه با اقبال مردم
مواجه شد.
وی گف��ت :روح نقشه��ای او در
جان مردم جا گرفته است و تاکید کرد
به واسطه فعالیتهایش نمرده است.
او ب��ا چش��مانی گری��ان گفت که
انتظام��ی من برای تش��ییع تو نیامده
بودم و من میخواس��تم بار دیگر با هم
همبازی شویم.
وی ب��ا ی��ادآوری خاط��رهای در

سالهای گذشته گفت :انتظامی به من
گفت وقتی من مردم میخواهم تو سر
قبرم آواز بخوانی.
نصیریان پ��س از این گفته آوازی
دش��تی با مصرع دلم تنگ و آس��مان
تنگ خواند.
او خط��اب به انتظام��ی گفت من
ب��ه عهدم وفا کردم ولی ت��و ما را تنها
گذاشتی.
فاطم��ه معتمدآری��ا در مق��ام
س��خنران بعدی گف��ت :م��ا در اینجا
جمع ش��دیم برای بزرگداش��ت مردی
که به ما انضباط آموخت و دلیلی برای
گریه کردن نیس��ت .برای کسی که در
تاریخ ثبت ش��ده است و هر جای شهر
تصوی��ر او را میبینی��م .او مردی بود
که بیش��ترین دستور را داد که باید به
هنرمند احترام گذاش��ت .او مردی بود
که در صدر نشس��ت تا بدانند که جای
هنرمند در صدر است .تو در تاریخ ملی
ثبت شد و برای تاریخ ملی یک کشور
گریه نکنید.
در ادام��ه ،وزیر فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی گفت :فرهن��گ و هنر آیینه
تمامنم��ای تاری��خ ای��ران م��ا و چهره
زیب��ای ای��ران امروز اس��ت و انتظامی
یکی از ستارههای آسمان هنر بود.
س��یدعباس صالح��ی اف��زود :او
خاطره پیوس��ته هنر زمانه ماس��ت .او
از دل مردم برخاس��ت ،با آنها زندگی
ک��رد و این رفتار مردمی ،او را در جان
مردم نشاند .انتظامی هنرمندی بود که
همواره ادب ،متانت و وقار داشت.
وزیر ارش��اد اظهار کرد :او ریش��ه
در فرهن��گ این م��رز و ب��وم دارد .از
گذش��ته آمد ،ولی در گذش��ته نماند و
در ح��ال ادام��ه راه داد .او هنر خود را

ارزان نفروخت؛ به نقش جان میداد و
از آن جان میگرفت .عزتاهلل انتظامی،
س��ینما و تئاتر و تلویزی��ون را در نیم
قرن مدیون خود ساخت و تا همیشه او
را در قاب هنر میبینیم .انتظامی نرفته
است و همچنان با ماست.
مجید انتظامی در مقام س��خنران
دیگر ب��ا یاد پرسش��ی از پ��درش که
چگون��ه میش��ود مردمی ب��ود ،گفت:
پدرم میگفت عاش��ق ب��اش و من به
حرفش فکر میکنم.
او ب��ا ی��ادی از روزه��ای پیش از
فوت��ش گف��ت :به م��ن گف��ت نگران
نباش تو عاش��ق مردم باش مردم به تو
کم��ک میکنند و من تمام تالش��م را
کردهام مردم را دوس��ت داشته باشم.
در این چند ماهه برای چند روز بیشتر
داش��تنش بیمارس��تانهای بس��یاری
رفتم .جواهری بود که به عنوان پس��ر
نتوانستم به خوبی از او مراقبت کنم.
نم��از میت ب��ر پیک��ر انتظامی را
حجتاالسالم دعایی خواند.
س��اعت  10:45پیکر آقای بازیگر
از ت��االر وحدت به بهش��ت زهرا(س)
منتقل شد و حدود ساعت 11:30پیکر
به قطعه هنرمندان بهشت زهرا رسید.
ب��ا وج��ود گرمای ش��دید ازدحام
و ش��لوغی جمعیت قاب��ل توجهای در
اطراف آرامگاه وجود داشت و سرانجام
آق��ای بازیگر در قطع��ه هنرمندان در
کنار علی معلم ،داوود رشیدی و خسرو
شکیبایی به خاک سپرده شد..
مراسم ختم عزتاهلل انتظامی روز
سهشنبه س��اعت  14تا  16:30مسجد
جامع شهرک غرب و مراسم دیگر روز
ش��نبه همین ساعت و در همین مکان
برگزار میشود.

مدی�رکل زندانهای اس�تان ته�ران :بقایی در
صحت کامل است.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) نرخ عدس به زودی کاهش پیدا میکند.
ب) رشد درختان در بهار آینده بهتر میشود.
ج) افشاگری خون مردم پایین میآید.
د) هر سه گزینه فوق بیربط و غلط است.

وزیر بهداش�ت :از خبرنگاران خاطره خوش�ی
ندارم.
خاطره ب�د آقای وزیر از خبرن�گاران مربوط به
کدام دوره است؟

الف) نوزادی
ب) کودکی
ج) نوجوانی
د) جوانی

آن چیست که باال میرود اما پایین نمیآید؟

الف) بادبادک نامرغوب
ب) یک مقام دولتی
ج) سن ازدواج جوانان
د) نرخ دالر و سکه

دلنوازان
آغاز پیش فروش «ایران من» همایون شجریان

آلبوم موس��یقی «ای��ران من» ب��ا آواز «همایون
شجریان» و آهنگسازی «سهراب پورناظری» با هدف
عرضه مس��تقیم و با بهای ویژه از روز گذشته به طور
رسمی پیش فروش شد.
این اث��ر از طریق ش��رکت ملی پس��ت در تاریخ
دوازدهم شهریورماه به مخاطبانِ سراس ِر کشور ارسال
خواه��د ش��د؛ همچنین س��یدیهایی ک��ه از طریق
پیشفروش تهیه میش��وند ،همراه با یک قطعه تمبر
اختصاص��ی «ایران من» خواهد ب��ود .این اثر از طریق
سایت  www.pishforoush.comبه فروش میرسد.
این اثر ش��امل بخش موسیقی کنسرت  -نمایش
«س��ی» و کنسرتِ «ایران من» است و در آن قطعاتی
چون «ایران من» ،آوا ِز «راه بى پایان»« ،خوب شد»،
«ق�لاب»« ،مرگ اس��فندیار»« ،ابر بهار»« ،اس��فند،
نوروزخوانی و نوروز» آمده است.

دیدگاه
فیلم حاتمیکیا به دمشق ،حلب ،دیرالزور ،حمص و الذقیه سفر میکند

اکران «به وقت شام» در سوریه

فیلم س��ینمایی «به وقت شام» به
آپارا تخان�ه
کارگردان��ی ابراهی��م حاتمیکیا در
ابتدای راه اکران بینالمللی ،از  ۲ش��هریور به مدت یک
هفته در سوریه به نمایش در خواهد آمد.
این فیلم سینمایی که با سه زبان بینالمللی ساخته
شده است در  ۵ش��هر دمشق ،حلب ،دیرالزور ،حمص و
الذقیه به صورت گسترده اکران خواهد شد.
پیش از این ،اکران جدیدترین اثر ابراهیم حاتمیکیا
در کشورهای کره ،ژاپن ،عراق و لبنان قطعی شده بود.
هادی حجازیفر و باب��ک حمیدیان بازیگران اصلی
این فیلم هس��تند و به همراه آنه��ا ،جمعی از بازیگران
سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش میکنند.
«به وقت ش��ام» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا و
تهیهکنندگی محمد خزاعی با استقبال مردم در سراسر
کشور توانست فروش  ۱۴میلیاردی را تجربه کند.
ابراهیم حاتمیکیا بعد از فیلمهای س��ینمایی«چ» و
«بادیگارد» ،در تازهترین فعالیت خود فیلم سینمایی «به
وقت شام» را تولید و اکران کرده است .او که فیلمهایش
در ژانر تریلر(مهیج ،جنایی) هواداران بسیاری دارد ،این
بار داستانی درباره مدافعان حرم روایت کرده است.
«به وقت شام» داستان یک فروند هواپیمای ترابری و
دو خلبان ایرانی است .هادی حجازیفر و بابک حمیدیان،
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باالخ��ره بع��د از
درحـــاشيه
ماهه��ا نقل و قول
و ش��ایعه صبح دیروز فره��اد رهبر از
دانگاه آزاد اس�لامی رفتنی شد و خود
را به محمدمه��دی تهرانچی داد .البته
این نکت��ه را هم باید متذکر ش��د که
همی��ن رفتن و آمدن ه��م پر از نقل و
قوله��ای ف��راوان ب��ود .تع��دادی از
رسانهها از برکناری و عزل فرهاد رهبر
نام بردند و تعدادی دیگر از اس��تعفا و
خواست خود او برای رفتن .حاال هیات
امنا س��ه ماه فرص��ت دارد که رییس
جدید دانشگاه آزاد را انتخاب کند.
هرچن��د برکن��اری فره��اد رهبر
ناگهانی بود ،اما پیش از این خبرهایی
از وجود اختالف میان علیاکبر والیتی
و فرهاد رهبر به گوش میرس��ید .این
اختالفات از زمستان سال گذشته اوج
گرفت در آن زمان گفته میشد فرهاد
رهب��ر قهر کرده و در مح��ل کار خود
حاضر نمیش��ود .حتی گفته میشد او
استعفا کرده اس��ت .اما این شایعات از
سوی والیتی تکذیب شد.
والیتی دهم اس��فندماه در اینباره
گفت« :ما از اینک��ه دکتر فرهاد رهبر
ریاست دانشگاه آزاد اسالمی را بهعهده
دارند ،خوشحالیم و همکاری تنگاتنگی
بین بنده ،دکتر رهبر ،معاونان ایش��ان
و مدیری��ت اجرایی و علمی دانش��گاه
آزاد اس�لامی وج��ود دارد و چنی��ن
موضوع��ی به هیچ وج��ه صحت ندارد.
این فضاسازیها ،القای شبهه از سوی
کسانی است که منافع آنان در دانشگاه
آزاد اسالمی بهخطر افتاده است».
یک س��ال ریاس��ت فرهاد رهبر بر
دانشگاه آزاد حاشیههای فراوانی داشته
است .او درگیر ماجرای اخراج تعدادی
از اس��اتید با سابقه دانش��گاه آزاد شد.
اس��اتیدی همچون صادق زیباکالم که
بازتاب گس��تردهای در رسانهها داشت.
با این حال به نظر میرس��د این ماجرا
تاثی��ری در برکناری نداش��ته اس��ت،
اما ظاه��را تغییرات در تیم رس��انهای
دانشگاه آزاد بیتاثیر نبوده است.
والیت��ی تغییرات در تیم رس��انهای
را مدیریت کرد .تغییر مدیران رس��انهای
دانش��گاه آزاد ،روزنام��ه فرهیخت��گان،
خبرگ��زاری آن��ا و ایس��کانیوز در زمان
سرپرس��تی علیمحمد نوری��ان رخ داد
و پ��س از آمدن فرهاد رهب��ر ،والیتی از
مدیران رس��انهای دانشگاه حمایت کرد
و مان��ع از تغییرات در این بخش ش��د.
مدیران��ی که ظاهرا انتخ��اب نوریان هم
نبودند و با نظر صالح اسکندری که پیشتر
در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع با
والیتی کار کرده بود ،انتخاب شدند.
روایت مشاور والیتی از
نارضایتیها او در دانشگاه آزاد
از زمس��تان گذش��ته با باال گرفتن
شایعات اختالف در دانشگاه آزاد ،ناظران
معتق��د بودند که این اختالفات به نحوه
عزل و نصبها در دانشگاه باز میگردد.

مراسممعارفهمحمدمهدی
طهرانچی سرپرست دانشگاه
آزاد عصر دیروز با حضور
رئیس هیات موسس و امنای
دانشگاه ،معاونین و تعدادی
از اعضای دفتر هیات امنا
برگزار شد .در ابتدای این
مراسم والیتی ضمن تشکر
از زحمات یک سال گذشته
فرهاد رهبر ،برای طهرانچی
به عنوان منتخب هیات امنا
آرزوی توفیق کرد.
وی با بیان اینکه دانشگاه
آزاد اسالمی در مسیر تحوالت
مثبت قرار دارد ،تاکید کرد:
باید روحیه امید و تحول
خواهی را در بین اساتید و
دانشجویان تقویت کرد و در
جهت اجرای سیاستهایی که
از ابتدا به عنوان محور اصلی
فعالیتها اعالم شده است،
اعم از ارتقای کیفی برنامهها و
آموزشها،شفافیت،استفاده
از ظرفیتها ،جذب نخبگان،
توجه به مناطق محروم ،اجرای
برنامههای متنوع فرهنگی
و ...گام برداشت.
طهرانچی نیز در این جلسه
گفت :امیدواریم بتوانیم با
سرمایه حمایت اعضای هیات
امنا و همراهی کلیه مدیران،
کارکنان ،اعضای هیات علمی
و دانشجویان حرکت رو به
جلوی دانشگاه آزاد اسالمی
را سرعت ببخشیم.

ادعایی که احتماال دور از واقعیت نیست.
حمیدرضا مقدمفر مش��اور والیتی
و رئی��س دفتر نظارت بر امور فرهنگی
و دانش��جویی دانش��گاه آزاد اس�لامی
در گفتوگ��و با روزنام��ه فرهیختگان
از دالیل نارضایت��ی والیتی از عملکرد
فرهاد رهبر سخن گفته است.
وی گفت :دکتر والیتی در یکسال
گذشته با بسیاری از این موجها مواجهه
کردهان��د ،اما همین نگاه طرفدار حفظ
وضع موجود مانع از تحقق انتظارات و
دغدغههای ایشان شده است .مقدمفر
با بی��ان مثالی در این زمینه با اش��اره
به موضوع جذب هیئت علمی انقالبی
و جوان گف��ت :درخصوص بهکارگیری
نیروه��ای ج��وان و انقالبی ب��ا وجود
تذکرات مکرر هیئت امنا و بهخصوص
نمایندگ��ی محت��رم ،ول��ی فقی��ه در
دانشگاهها ،بیتوجهی شده است.
مقدمف��ر ادامه داد :ی��ا در موضوع
برخورد با اقلیتی که بهلحاظ اعتقادی،
سیاس��ی و فرهنگ��ی حاشیهس��ازی
میکنند یک نوع کندی و محافظهکاری
وجود دارد ی��ا درخصوص بهکارگیری
ظرفیت عظیم در دانشگاه آزاد اسالمی
در حوزههای علمی ،پژوهشی ،صنعتی

سوابق مدیر جدید
محمدمهدی طهرانچی پیش از این
رئیس دانشگاه آزاد استان تهران بوده
و از س��ال  ۹۱تا  ۹۵ریاس��ت دانشگاه
شهید بهشتی را برعهده داشته است.
دکتر طهرانچی که در پرونده کاری
خود ریاست دانش��گاه شهید بهشتی،
معاون��ت علمی آس��تان قدس رضوی،
معاون��ت پژوهشهای عل��م و فناوری
مرک��ز تحقیق��ات اس��تراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،ریاست مرکز
نش��ر دانش��گاهی و ...را دارد در اوایل
تابستان سال گذشته عالوه بر عضویت
در هیات امنای دانش��گاه آزاد اسالمی،
ریاس��ت دانش��گاههای آزاد اس�لامی
استان تهران را عهدهدار شد.
طهرانچ��ی که یکی از دانش��مندان
فیزیک حال حاضر کشور است ،استادتمام
دانشگاه شهید بهشتی بوده و از سال 85
تاکن��ون به عنوان اس��تاد فیزیک در این
دانش��گاه مش��غول به تدریس و تحقیق
است .وی استاد نمونه کشوری در سال 91
با اچایندکس  ۱۴و دارای  ۸۷مقاله با نمایه
بینالمللی و  ۱۳۵ارائه در کنفرانسهای
معتبر علمی بینالمللی و ملی و دارای ۱۷
طرح ملی پژوهشی است.
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ﻧﻮﺑ

ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻃﺮﺡ ﻣﻠﻰ ﻛﺎﺭﻭﻥ ﺑﺰﺭگ )ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ( ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ )ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻯ(
ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻯ ﭘﺎﻳﻪ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺳﺎﻝ  1397ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺯ
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ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

نوید زالی

نمای نزدیک

و کش��اورزی در حل مش��کالت کشور
غفلت میش��ود ،این در حالی است که
دانش��گاه آزاد اسالمی توان این را دارد
تا باری از دوش انقالب اسالمی بردارد،
در واقع سیاس��ت حف��ظ وضع موجود
مغای��ر با ن��گاه اکثریت هیئ��ت امنای
دانشگاه آزاد اسالمی است.
مشاور فرهنگی رئیس هیئتامنای
دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه یکی
از دغدغههای هیئتامنا کاهش شهریه
مناط��ق مح��روم بود ،گفت :براس��اس
بودج��ه مص��وب هیئ��تامنا ش��هریه
تحصی��ل در مناطق محروم مورد توجه
ق��رار گرف��ت ،اما هنوز که هنوز اس��ت
وضعیت کمافیالسابق بوده تغییری رخ
نداده است .وی با اشاره به خمودگی در
بهکارگیری اعضای هیئت علمی مؤمن
جوان و انقالبی گفت :نشانههایی وجود
دارد مبنیبر اینکه کسانی که در فتنه
 ۸۸اقدامات مش��کوکی انجام دادهاند و
حتی در قوه قضاییه پروندههایی دارند
در حال بازگشت به دانشگاه آزاد اسالمی
هس��تند و بهنظر میرس��د متأس��فانه
کسانی بهدنبال اعاده حیثیت از افرادی
هستند که دانشگاه آزاد اسالمی را ارث
خانوادگی خ��ود میدانس��تند و حتی
اتاقها و س��ایتهای آنان در نیاوران را
تاکنون حفظ کردهاند.
او با اش��اره ب��ه بیتفاوتی به برخی
ناهنجاریه��ا و حفظ وضع موجود و از
س��وی دیگر ادامه کار برخ��ی افراد که
ضدیت آنها با اس�لام و انقالب اثبات
ش��ده اس��ت ،از این وضع انتق��اد کرد
و گف��ت :این ع��دم اهتم��ام به جذب
نیروهای جوان مش��هود است ،باالخره
هیئت امنای دانش��گاه بهدنبال احیای
مدرک دانش��گاه آزاد اسالمی بودند ،اما
در حدود یکسال گذشته اقدامی جدی
در این خصوص صورت نگرفته است.

ﺖﺍ

ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره هنر مقاومت گفت:
در بخ��ش کارتون در نظر داریم ب��ه نقد یکی از آفات
برخ��ی مدیران نظ��ام و برخی اقش��ار جامعه بپردازیم
که «اش��ـرافیگری» است« .تجملگرایی ،ژن خوب و
آقازادهها ،رانتخوارها ،مفس��دین اقتصادی ،فیشهای
نجومی ،تشریفات ،باندبازی و فاصله طبقاتی» موضوعات
بخش کارتون جشنواره را تشکیل میدهند.
سیدمس��عود ش��جاعی طباطبایی ادام��ه داد :در
حوزه کاریکاتور کار براساس سفارش انجام میشود و
 40ش��خصیت منفور و خبیث قبل از انقالب از جمله
شاه ،نخستوزیرانش ،مسعود و مریم رجوی و  ...سوژه
کاریکاتوریستها قرار میگیرند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که چ��ه تمهیداتی
اندیشیده شده است تا جوایز از انحصار کارتونیستهایی
که به شرکت در رویدادهای هنری و کسب جایزه شهرت
دارند ،خارج شود ،گفت :در بخش کاریکاتور که تکلیف
مشخص است و کار براساس سفارش انجام میگیرد.
شجاعیطباطبایی ادامه داد :اما در بخش کارتون،
گس��تره جشنواره ملی است بنابراین سعی کردیم این
اتفاق را مردمیتر ببینی��م؛ یعنی در کنار حرفهایها،
کار نیمه حرفهایه��ا و آماتورها را هم ببینیم؛ چیزی
فارس
شبیه به فیلماولیها در جشنواره فجر.

خداحافظی زودهنگام فرهاد رهبر از پونک

ﻭﻝ
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خلبان و کمکخلبان هواپیما و پدر و پس��ر هستند .آنها
در کنار یکدیگر قرار است یک محموله بشر دوستانه را از
ایران به سوریه منتقل کنند .پدر و پسر خلبان در سوریه
میان تروریس��تهای تکفیری به دام افتاده و به اس��ارت
ش هستند.
برده میشوند .حاال آنها اسیر داع 
حاتمیکیا تصویربرداری فیلم خود را در لوکیشنهای
متعددی انجام داده است؛ از تهران ،روستاهای شهریار و
مشهد گرفته تا شیراز و سیستانوبلوچستان.
نماه��ای باز فیلم که به موقعیت ژئوپلتیکی صحراها
و بیابانهای سوریه شباهت داشته باشد ،در پایگاه هفتم
ی-ترابری فرودگاه شیراز فیلمبرداری شده است.
شکار 
بخشهای دیگری از «به وقت شام» در روستایی در
اطراف شهریار و همچنین شهرک سینمایی دفاعمقدس
انجام شده است .لوکیش��ن اطراف شهریار مربوط محل
اس��تقرار تروریس��تها و برای تصویربرداری صحنههای
مربوط به مقر داعش بوده است.
تی��م فیل��م در ش��هرک س��ینمایی دفاعمقدس هم
با س��اخت دک��ور ،اقدام به شبیهس��ازی آن بخش از آثار
باستانی سوریه (شهر باستانی پالمیرا) کرده بود که توسط
نیروهای داعش بعد از تصرف ،منهدم و نابود شدند.
این فیلم با س��رمایهگذاری س��ازمان رس��انهای اوج
ساخته شده است.

تمهیدات جشنواره هنر مقاومت برای
ایجاد فرصت برابر بین کارتونیستهاست

طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد شد؛
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2ـ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﻭ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
3ـ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍء ﭘﺮﻭژﻩ) 365 :ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ( ﺭﻭﺯ ﺗﻘﻮﻳﻤﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
4ـ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍء ﭘﺮﻭژﻩ :ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
5ـ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ /ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) 273/073/000ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ( ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
6ـ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
7ـ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/06/03ﻟﻐﺎﻳﺖ  1397/06/07ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
8ـ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1397/06/18ﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
9ـ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1397/06/19ﻭ ﻣﺤﻞ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺁﻥ ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
10ـ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
11ـ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ :ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ .ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ .ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ) ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﺎﺑﻪ( ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ .ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻰ .ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻛﺪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻛﺸﻮﺭ .ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ .ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ،ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  10ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺼﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﺭﺳﻤﻰ ،ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ » «11ﻓﻮﻕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻛﭙﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﻛﭙﻰ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  600000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  170332687ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

