
   بازسازی 
اورشلیم در 
»سلمان فارسی«   
مهدی میرچی، مدیر 
شهرک سینمایی 
غزالی خبر داد: 
ساخت لوکیشن 
سریال »سلمان 
فارسی« ساخته 
داوود میرباقری در 
این شهرک به پایان 
رسیده 
و شهر اورشلیم 
برای این سریال
 آماده شده است.

به گفته میرچی، پیش 
از این سریال تاریخی 
»مریم مقدس)س(« 
نیز در این لوکیشن 
شهر اورشلیم ساخته 
شده بود اما برای 
»سلمان فارسی« 
همین شهر به

 ۳۰۰ سال بعد از آن 
برده و بازسازی 
شده است.

مــبــلــغ جـــایـــزه جــــال در  ◾
مراسم اختتامیه اعام می شود

علی رمضانی، مدیرعامل خانه 
کتاب و ادبیات ایــران با تأکید بر 
تــاش ویـــژه بـــرای برپایی جایزه 
جــال، یـــادآور شــد: استقبال از 
حوزه ادبیات نشانگر مطالبه مردم و خوانندگان و اهالی 
کتاب و کتاب خوانی است. آنچه جایزه جال را در این 
جایگاه قرار داده، بخشی به شخصیت جال به ویژه 
حریت و آزادگی او در نوشتن بازمی گردد و بخشی توجه 
عمومی است. ما تاش داریم دامنه این جایزه را افزایش 
دهیم. این اقدام توسط مجموعه خانه کتاب با اقداماتی 
که در هفته کتاب رونمایی شد، پیگیری می شود. وی با 
بیان اینکه پیمایش هایی که توسط نهادهای رسمی 
انجام می شود اثباتی بر این مدعاست، اظهار کرد: 
دستگاه های متولی کتاب خوانی مدعی هستند حوزه 
ادبیات طرفداران بسیاری دارد و کتاب ها از فروش خوبی 
برخوردار است. طبیعتاً این مسئله خانه کتاب و سایر 
مجموعه های مرتبط را با مسئولیت سنگینی روبه رو 
ً اظهارنظر  می کند.رمضانی تأکید کرد: درباره جایزه فعا
نمی کنیم و مبلغ آن در روز اختتامیه مشخص خواهد 
شد اما تاش وزارت ارشاد این است که بتواند میزان 

جایزه را به حد مطلوب نزدیک کند. 

جلسات داوری فشرده برگزار شد ◾
در ادامه غامرضا طریقی با اشاره  به برپایی دیرهنگام 
جلسات اعــضــای جــایــزه جــال گفت: بــا توجه به 
حساسیت مدیرعامل خانه کتاب مبنی بر برپایی 
جایزه در تقویم اصلی خــود، سعی کردیم جلسات 
داوری را به صــورت فشرده برپا کنیم.به گفته دبیر 
اجرایی جایزه جال، اگر داوری در آبان ماه انجام می شد 
امکان داشت بسیاری به این نوع عملکرد و در مدت 
زمانی کوتاه به ما انتقاد کنند. اما به فاصله کوتاهی 

پس از برپایی جلسات هیئت علمی با انتخاب داوران، 
نخستین جلسه داوری برگزار شد و با توجه به اینکه 
تعدادی از داوران ساکن شهرستان های دیگر بودند و در 
سفر به تهران طی جلسات مختلف مشکل داشتند، 
ناچار شدیم چند جلسه داوری را در یک روز برگزار 
کنیم. با این حال روند داوری  آثار تا هفته گذشته ادامه 
داشت و به جز چهار بخش اصلی، دو بخش دیگر 
»برترین ویراستار« و بخش جنبی »نگاهی دیگر« 

نیز به جشنواره اضافه و برگزیدگانش انتخاب شدند.
طریقی افــزود: مطالبه ما از داوران این بود اگر کتاب 
متفاوتی را در هر بخشی مشاهده کردند که نگاهی 
خــاص به موضوع موردنظر داشــت آن را به عنوان 

برگزیده معرفی کنند. به گفته طریقی؛ در بخش 
داســتــان کــوتــاه ایــن دوره، مجموعه داســتــان کوتاه 
»هاملت در نم نم باران« مرحوم اصغر عبداللهی نیز از 
جمله نامزدهای نهایی بود که برای حفظ شأن ایشان 
داوران تصمیم گرفتند این کتاب را از لیست نامزدهای 
نهایی حذف کنند تا در روز اختتامیه از اثر و نویسنده 

آن تجلیل شود.

معرفی داوران بخش های مختلف ◾
دبیر اجــرایــی جایزه ادبــی جــال داوران بخش های 
مختلف را این طور معرفی کــرد؛ قاسمعلی فراست، 
منصور علیمرادی و اکبر صحرایی در بخش رمان و 

داستان بلند و خسرو باباخانی، هادی خورشاهیان 
و یوسف قوجق در بخش داستان کوتاه، در بخش 
مستندنگاری ابراهیم زاهدی مطلق، داوود امیریان 
و مهدی قزلی و در بخش نقد ادبی ابوالفضل حری، 
علی کاشفی خوانساری و محمدرضا سنگری داوری 

کتاب ها را برعهده داشتند.

انتخاب اثر با چالش پیگیری شد ◾
بصیری، دبیر علمی جایزه ادبی جال آل احمد با 
بیان اینکه پس از انتخاب داوران هر بخش، جلساتی 
تشکیل و برای برخی دوستان کتاب ها ارسال می شد، 
تأکید کرد: در جلسات داوری، آثار در چند مرحله 
انتخاب می شدند و به مرحله بعد می رفتند تا در 
نهایت نامزدهای چهاردهمین دوره جایزه معرفی 
شدند. هیئت داوران جایزه جال فقط آثار را مبتنی 
بر کیفیت آن ها انتخاب کردند و نکته مهم این است 
در انتخاب آثار به ناشر یا حتی نویسنده اثر توجهی 
نشد زیرا برایمان مهم بود اسم نویسنده نباید به دلیل 
یک ناشر شناخته شود و یا برعکس.وی تأکید کرد: 
جلسات انتخاب اثر و داوری هم با حضور نماینده 
هیئت علمی و البته با چالش بسیار پیگیری شد 
و امیدوارم پس از معرفی آثار برتر در روز اختتامیه، 
نویسندگان دیگر هم ترغیب شده و در این مسیر 

گام بردارند.

اسامی نامزدها ◾
داستان بلند و رمان:

پــری کشی، نوشته علیرضا حسن زاده، انتشارات 
مروارید/بی نام پــدر، نوشته سیدمیثم موسویان، 
انتشارات جماران/سونات الت، نوشته میترا معینی، 
انتشارات نیما/پیامبر بی معجزه، نوشته محمد علی 
رکنی، انتشارات صاد/ماه غمگین ماه سرخ، نوشته 

رضا جوالیی، انتشارات چشمه.

داستان کوتاه: 
قدیس دیــوانــه، نوشته احمدرضا امیری سامانی، 
انــتــشــارات صـــاد/آمـــاده تـــرور بـــاش، نوشته علی 
ــگــی، نوشته  ــتــشــارات صــاد/ســاعــت دن بــراتــی، ان
محمداسماعیلی حاجی علیان، انتشارات سوره مهر/ 
ح دو چشم، نوشته محبوبه حاجیان نژاد، انتشارات 

سوره مهر.
در این بخش از اثر هاملت در نم نم باران، اثر زنده یاد 

اصغر عبداللهی تجلیل می شود.
مستندنگاری: 

بابا رجب، نوشته نسرین رجب پور، نشر ستاره ها/
بــه مــن دســت نـــزن، نوشته فائضه غفار حـــدادی، 
انتشارات شهید کاظمی/داغ دلربا، نوشته میثم 
امیری، انتشارات خط مقدم/ابوباران، نوشته زهرا 
ســـادات ثابتی، انــتــشــارات خــط مــقــدم/رضــانــام تا 
رضاخان، نوشته هدایت هللا بهبودی، نشر مطالعات 
و پژوهش های سیاسی /همه فن حریف،  نوشته 
سید مجتبی قافله باشی، سعید حسین رفیعی 
و مسعود جلیلوند خسروی، انتشارات الگو نگار 
پیشرفت/همسا یه های خانم جان، نوشته زینب 

عرفانیان،انتشارات شهید کاظمی.
نقد ادبی: 

پایداری خاموش، نوشته مهدی میرکیایی/آلبرکامو 
در ایران، نوشته محمدرضا فارسیان و فاطمه قادری، 
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد/روایت شناسی 
و نقد روایت در داستان های انتخابی معاصر، نوشته 

الهام حدادی و فرهاد درودگریان. 
برگزیدگان بخش ویژه: 

تشریف: علی اصغر عزتی پاک
حاج جال: لیا نظری گیانده
سلول های بهاری: بهنام باقری
کوهستان آتش: گلعلی بابایی

سبز-آبی: سعید تشکری باغدار

نشست خبری چهاردهمین دوره جایزه ادبی »جالل« برگزار شد 

 4 »کتاب اولی« 
در میان نامزدهای نهایی 

نکتهنکته
روزروز

»نفوذ« و »فساد« مورد توجه »اوج«
زهره کهندل   کارنامه فیلم سازی »اوج« در سال های 
اخیر نشان می دهد »نفوذ« و »فساد« دو محور موضوعی 
تولیداتش است اما فیلم هایش از تیغ توقیف در امان نماندند. 
»دیدن این فیلم جرم است« پس از کش و قوس های فراوانی که 
بعد از دو سال توقیف طی کرد، سرانجام سال گذشته توانست 
رنگ اکران را به خود ببیند. پس از آن فیلم های »مصلحت« و 

»لباس شخصی« هم گرفتار توقیف شدند اما محمدرضا شفاه 
تهیه کننده »مصلحت« به مهر گفته این فیلم رفع توقیف 
شده و مقدمات اکران عمومی آن در حال انجام است. چندی 
پیش احسان محمدحسنی، رئیس سازمان اوج، دلیل توقیف 
»مصلحت« را سوء تفاهم پیش آمده برای قوه قضائیه بیان 
کرده بود که به گفته شفاه تا حدود زیادی برطرف شده است. 

»مصلحت« فیلم جسورانه ای است که به مسئله فساد در 
آقازاده ها اشاره دارد. پیش بینی می شود نمایش این فیلم در 
صورت عادی شدن شرایط اکران های سینمایی فروش نسبتاً 

خوبی داشته باشد.
موضوعی که در میزان استقبال مخاطب از سریال »آقازاده« 
نشان داد مخاطب ایرانی خریدار این محتواست. استقبال 

مردم از تولیدات این سازمان نشان می دهد اوج، نیاز و ذائقه 
مخاطبان را به درستی شناسایی کــرده و بر ضــرورت روایت 
داخلی از فسادهایی که از چشم مردم پنهان نمی ماند، تأکید 
دارد. در واقع ناگفته ها و رازهای مگو را خودش روایت می کند 
تا مخاطب ایرانی مشتری روایت رسانه های بیگانه از مسائل 

داخلی نشود.

  صبا کریمی     نشست خبری چهاردهمین دوره جایزه ادبی 
جالل آل احمد با حضور علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و 

ادبیات ایران، غالمرضا طریقی دبیر اجرایی و مریم بصیری دبیر 
علمی، روز گذشته در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار و نامزدهای 

 بخش های مختلف معرفی شدند. در این دوره از جایزه ادبی

 جالل آل احمد هزارو579 اثر به دبیرخانه رسیده که بخش رمان 
و داستان بلند با 9۰9اثر پرشرکت کننده ترین بخش جایزه بود. 

همچنین میانگین سنی نویسنده های آثاری که نامزد جایزه 
ادبی جالل آل احمد شدند 55 سال است که جوان ترین نویسندگان 

متولد سال۱۳7۰ و مسن ترین آن ها هم متولد سال۱۳۲9 

هستند. در این دوره، آثار ۲۰ناشر به عنوان نامزد انتخاب شدند 
که هفت ناشر برای نخستین بار به این مرحله راه یافتند. از 

میان نامزدهای نهایی نیز چهار نویسنده، کتاب اولی هستند. 
برگزیدگان چهاردهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد همزمان 

با ۱۲ بهمن ماه در مراسم اختتامیه معرفی و تجلیل می شوند. 
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و هنر فرهنگ 

گزارش

آگهی برگزاری مزایده
اقالم راكد، ضایعاتی و انهدامی خودروهای تولیدی شركت ایران خودرو خراسان  1400/0038
         گروه صنعتی ایران خودرو )سهامی عام( درنظر دارد اقالم غیرمولد ضایعاتی و انهدامی شركت ایران 

خودرو خراسان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .
شرح اقالم مزایده  شماره 0038 – 1400  )شركت ایران خودرو خراسان ( :

 انواع اقالم راكد و ضایعات انهدامی قطعات خودرو تولیدی

زمان برگزاری مزایده :
كلیه متقاضیان می توانند جهت بازدید از اقالم ، خرید اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت طی روزهای یك شنبه مورخ 1400/11/03 
لغایت چهارشنبه مورخ 1400/11/06 ) به غیر از ایام تعطیلی رسمی ( از ساعت 08:30 الی 16:30 به شرح ذیل مراجعه نمایند. 

آدرس جهت بازدید از اقالم شركت ایران خودرو خراسان :
مشهد- كیلومتر 55 جاده مشهد نیشابور- شهرک صنعتی بینالود- ایران خودرو خراسان. جهت كسب اطالعات بیشتر 

با آقای محمد صادق اسماعیلیان به شماره تلفن همراه 09153591613 تماس حاصل فرمایید.
تبصره اخذ پاكات : متقاضیان مزایده شركت ایران خودرو خراسان برای اخذ پاكت و ارائه پیشنهاد می توانند عالوه بر 
سایت تهران برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1400/11/05 و 1400/11/06 ازساعت 08/30 صبح الی 14:30 به 

آدرس شركت ایران خودرو خراسان مراجعه نمایند.
آدرس جهت دریافت و  تحویل اسناد مزایده در سایت تهران:  

متقاضیان مزایده های فوق برای اخذ پاكت و ارائه پیشنهاد می بایست به آدرس تهران ، كیلومتر 14 اتوبان تهران- كرج 
، به  طرف شهرک پیكانشهر )آزاد شهر( ، خیابان شهید گودرزی ، انتهای خیابان هشتم غربی ، جنب مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع كشور ، سایت برگزاری مزایده های شركت ایران خودرو مراجعه نمایند.  جهت كسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن های : 44796948-44796956 ) آقای میرپور( تماس حاصل فرمایید.
مبلغ و نحوه واریز وجه تضمین شركت در مزایده :

* مبلغ تضمین شركت در مزایده جهت اقالم ضایعاتی طبق مبالغ اعالم شده در فرم پیشنهاد قیمت به صورت فیش 
واریزی بایستی صورت پذیرد.

 * شركت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تكالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و مزایده گذار در رد یا 
قبول پیشنهادات مختار می باشد. ضمنا مشروح شرایط در اسناد مزایده به طور كامل درج خواهد گردید.

* شركت كنندگان باید مدارک را پس از اخذ به دقت مطالعه و با ورود اطالعات صحیح ، امضاء نموده و به همراه كپی 
شناسنامه و كارت ملی در پاكتهای در بسته به متصدی مزایده ، تحویل نمایند.

* كلیه وجوه دریافتی از بابت فروش اقالم موضوع مزایده به صورت نقدی می باشد و هرگونه مالیات ، عوارض و حقوق 
دولتی طبق مقررات و قوانین و همچنین هزینه آگهی و كارشناسی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

جهت اخذ اطالعات تكمیلی به نشانی اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید.
Auction.ikco.ir - www.ikco.ir
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فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای)فشرده( خرید 
تجهیزات كارگاهی ماشین ابزار )نوبت اول(

اداره كل نوسازی،توس�عه و تجهی�ز م�دارس  اس�تان مازن�دران در نظ�ر داد ب�ا رعای�ت قان�ون برگ�زاری مناقصات و                             
آئین نامه های مربوطه،مناقصات دو مرحله ای خرید تجهیزات كارگاهی ماشین ابزار از محل طرح های تملك دارایی های 
س�رمایه ای جهت استفاده در سطح اس�تان برگزار نماید. لذا از كلیه شركت های واجد شرایط و تولید وتامین كنندگان 
ذیص�الح ك�ه امكانات الزم و صالحیت و س�وابق اجرایی و تخصصی مورد بحث را دارا می باش�ند دعوت بعمل می آید با 
توجه به ش�رایط عمومی و اختصاصی مندرج در اس�ناد جهت دریافت اس�ناد مناقصه  از طریق درگاه س�امانه تداركات 

الكترونیكی دولت )ستاد( اقدام نمایند.
 توضیح اینكه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اطالعات و اسناد مناقصه عمومی،تحویل اسناد و مدارک، ارسال 
دعوتنامه ،ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را در جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار مبلغ برآورد  )ریال(عنوان كاالردیف
)ریال(

46,000,000,0002,300,000,000خرید تجهیزات کارگاهی ماشین ابزار1

تاریخانتشارآگهینوبتاول:مورخ1400/10/29میباشد.
تاریخانتشارآگهینوبتدوم:مورخ1400/10/30میباشد.
مهلتدریافتاسنادمناقصه:ساعت19تاریخ1400/11/03

مهلتتحویلاسنادمناقصهتکمیلشدهوارائهپیشنهادها:تاساعت14مورخ1400/11/17
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت8:30مورخ1400/11/18

مدتاعتبارپیشنهادها:سهماهپسازتاریخبازگشاییپیشنهادها
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگذار:

آدرس:ساریـمیدانامامخمینی-بلواردانشگاه-ادارهکلنوسازی،توسعهوتجهیزمدارساستانمازندران
کدپستی:4815884933

تلفنواحدقراردادها:01133360568
ادارهکلنوسازی،توسعهوتجهیزمدارساستانمازندران
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 1- بر اساس رای شماره 1208 مورخ 1400/10/25 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری 
قسمتی از پالک 4033 اصلی بخش یک اراک موات تشخیص داده شده است . با توجه به 
مصوبه 1370/11/3 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به اطالع کلیه مالکین قانونی و 
سایر دارندگان  حقوق  قانونی  پالک مذکور می رساند  چنانچه به نظریه فوق الذکر  اعتراض  
دارند. می توانند ظرف مدت س��ه ماه از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی اعتراض خود را 
به حوزه قضایی شهر محل وقوع ملک تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در 

مهلت تعیین شده نظریه فوق االشعار قطعی و الزم االجراست.
 2- بر اساس رای شماره 1209 مورخ 1400/10/25 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری 

قسمتی از پالک 1/89 اصلی بخش دو ساوه موات تشخیص داده شده است .
اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی

اطالعیه اعالم رای موات
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مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت دوم
 دهیاری روستای زرکش از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد

 بر اساس مصوبه شورای اسالمی روستا در نظر دارد 
 اج��رای عملی��ات جمع آوری زباله ، رف��ت و روب و الیروبی کانال های معابر روس��تا را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط و دارای صالحیت امور خدماتی از اداره 

تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مدت یکسال واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر و خرید اسناد تا تاریخ 1400/11/5 به آدرس 
مشهد ، بلوار توس ، توس 181 ،  اتحادیه تعاونی های دهیاری استان خراسان رضوی ، طبقه دوم 

، امور مالی دهیاری زرکش مراجعه نمایند .
 جهت خرید اس��ناد می بایس��ت فیش واریز وجه به مبلغ 1,000,000 ریال به حساب جاری شماره 
0107689435003 ن��زد بان��ک ملی بنام دهیاری زرک��ش ارائه گردد .دهی��اری در رد یا قبول 

پیشنهادها مختار است .هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری زرکش 


