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هوشنگ جاوید مطرح کرد

با بیش از نیمقرن کار خالقه ادبی

ت کتابهای پرفروش
نگاهی به فهرس 
نیویورکتایمز

«موسیقی رمضان» برای ارشاد اهمیت ندارد

جودیت کِ ر خالق کتابهای
کودکان درگذشت

نویسنده و تصویرگر مشهور کتابهای کودک
در  ۹۵سالگی درگذشت.
به گزارش مهر به نقل از اکسپرس ،جودی کر
نویسنده انگلیسی-آلمانی که جوایز متعددی در
کارنامهاش داشت ،چشم از جهان فرو بست .وی
که زاده آلمان بود در کودکی و زمانی که هیتلر به
قدرت رسید ،همراه خانوادهاش کشور را ترک کرد
زیرا پدرش آلفرد کِر نویسنده برجستهای بود که
به شدت با نازیهای آلمان مخالف بود .وی از ۱۳
سالگی در لندن اقامت گزید و به زبان انگلیسی
خواند و نوشت و نویسندگی را به صورت حرفهای
از چهل و چند سالگی شروع کرد .خانم کِر که
بیش از پنجاه سال زندگی حرفهای به عنوان یک
نویسنده و تصویرگر را در کارنامهاش ثبت کرده
بود ،خالق بیش از  ۳۰عنوان کتاب برای کودکان
بود .مشهورترین اثر او «ببری که برای عصرانه
آمد» سال  ۱۹۶۸منتشر شد .این کتاب با تمرکز
بر شخصیت ببری خلق شد که برای سرگرم کردن
دو فرزند وی شکل گرفته بودند .فروش این کتاب
خانم کِر وقتی او به  ۹۴سالگی رسید از مرز یک
میلیون نسخه عبور کرد .وی خالق آثاری پر از
شوخطبعی و حکمت و دانایی بود که در عین
حال بدبختیها را در قالب طنزی خشک تصویر
میکرد .همین ویژگیها کتابهای وی را برای
ناشر و خوانندگان وی جذاب میساخت .این
نویسنده برجسته برای حضور تأثیرگذار در عرصه
ادبیات کودک ،در سال  ۲۰۱۶برنده جایزه یک
عمر دستاورد هنری انگلستان شد .وی سال ۲۰۱۲
نیز جایزه  OBEرا برای فعالیتهایش در حوزه
ادبیات کودکان دریافت کرده بود .وی تابستان
سال پیش  ۹۵ساله شد و جدیدترین کتابش
«وقت مامی» برای گرامیداشت تولد او از سوی
هارپر کالینز که از ابتدای کار خالقهاش ناشر وی
بود ،به بازار آمد.

خبر

هوشنگ جاوید ،مدرس و پژوهشگر صاحبنام
موسیقی آیینی و نواحی کشورمان در گفتوگو
با مهر گفت :متأسفانه طی سالهای اخیر شرایط
به گونهای بوده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
کمترین حمایت را از موسیقی آیینی ما انجام داده
است .گویی اینکه مدیران این نهاد دولتی تصمیم
چندانی برای حمایت جدی از موسیقی ایرانی نداشته
و عمده توجه خود را روی موسیقی پاپ معطوف
کردهاند.
وی ادامه داد :با این حساب هیچ انتظاری نمیتوان
داشت که موسیقی رمضان که یکی از گونههای ناب
و پرمخاطب برای مردم ایران است ،بتواند جایگاه
ارزشمندی در حوزه اجرا و مسائل مرتبط با آن داشته
باشد .البته در این میان در شهرداری تهران ،طی
سالهای گذشته و در زمانی که بابک ربوخه امور
موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
را به عهده داشت ،فعالیتهای خوبی در حوزه
موسیقی آیینی انجام گرفت اما بهانه کمبود بودجه،
کارهای خوب این عرصه را نیز متوقف کرد.
جاوید افزود :من خوب به خاطر دارم که در
مجموعههایی چون فرهنگسرای بهمن تهران،
اتفاقات بسیار ارزشمند و پرمخاطبی پیرامون
موضوعاتی چون مناجاتخوانی و مناقبخوانی
میافتاد .حتی در آن دورهای که سیدعباس سجادی
(مدیرعامل فعلی بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران)
به عنوان مدیر مؤسسه «نغمه شهر» فعالیت میکرد
ما شاهد برگزاری جشنواره «سروش ستایش» در ماه
مبارک رمضان بودیم که اختصاصا ًبه مناجاتخوانی
و اذانگویی میپرداخت و حتی از خروجی این
رویداد آلبومهایی هم وارد بازار شد که در زمان خود
مورد استقبال قرار گرفت.
این پژوهشگر و مدرس موسیقی که طی سالهای
اخیر فعالیتهای عمدهای را در عرصه پژوهش انجام
داده در ادامه صحبتهای خود تصریح کرد :همان
گونه که گفتم هنوز در شهرستانها فعالیتهای
خوبی در حال انجام است که موضوع مناجات
خوانی ،سحرخوانی و مواردی از این دست را هنوز در
میان مخاطبان روشن نگه داشته اما باید باور کنیم
که حدود چهار سالی میشود که جریان حمایت از
آثار آیینی توسط نهاد مهمی چون وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در کمترین شکل حمایتی خود قرار

رمان جدید «دین کونتز » پرفروش شد

پژوهشگر شناخته شده موسیقی اقوام ایران با اشاره به جای خالی مناجاتخوانیها و آیینهای موسیقایی مرتبط با ماه مبارک رمضان ،از کمتوجهی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این حوزه انتقاد کرد.

وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی
هیچاستقبالی
حهای
از طر 
مرتبط با
موسیقیآیینی
مانمیکند
دارد و این صدا و سیمای استانها و حوزه هنری
است که کارهایی را در این عرصه انجام میدهد.
وی ادامه داد :من یادم میآید در سال ۱۳۸۳
جشنوارهای به نام جشنواره هنرهای قرآنی توسط
دولت برگزار میشد که من مدیر بخش موسیقی
آیینی آن بودم .اتفاقا ً در این رویداد بود که تعدادی
از گروههای معتبر موسیقی آیینی طی سه روز
برنامههای مختلفی را در حوزههای مناجاتخوانی
برگزار کردند که واقعا ً برای مخاطبان شعفانگیز
بود .ما در دورهای به میزبانی حوزه هنری همایش
«مناقب خوانان» را برگزار کردیم که نتیجه آن به
تولید یک کتاب ،تا مرز چاپ سوم رسید و نشان
داد که توجه به چنین گونههایی میتواند در ترویج
موسیقی ایرانی و اصیل ما هم نقش ایفا کند.
جاوید گفت :متأسفانه باز هم باید ابراز تأسف

کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هیچ استقبالی
از طرحهای مرتبط با موسیقی آیینی ما نمیکند.
الاقل من در این چهار سال گذشته ندیدم که عنوان
«موسیقی رمضان» جزو برنامههای نهاد عریض
و طویلی چون وزارت ارشاد باشد .اما تا آنجا که
میشود موسیقی پاپ هر روز از وضعیت بهتری
برخوردار و مورد توجه مدیران قرار میگیرد.
وی تصریح کرد :اصوال ً وزارت ارشاد اکنون تبدیل
به جایگاهی شده که برنامهای برای ارتقای موسیقی
ایرانی در آن وجود نداشته و بیشتر به یک مجموعه
دولتی میماند که با همه موضوعات به شکلی
کارمندی برخورد میشود .بازهم باید تأسف خورد
از اینکه به بهانه بودجه موسیقی ایرانی و آیینی در
انتهای صف توجه قرار میگیرد و این پارتیبازی و
روابط است که میتواند حاکم بر سیاستگذاریهای

موسیقایی باشد .موضوعی که اگر توجه بیشتری به
آن میشد ما میتوانستیم مانند چندین دهه پیش
شاهد ظهور و بروز خوانندگان مذهبی باشیم که
مداح و ستایشگر صرف نیستند ،بلکه خوانندگانی
هستند که با در نظر گرفتن مؤلفههای موسیقی
آوازی ایران مفاهیم مذهبی را به زیباترین شکل ارائه
میدهند.
جاوید در پایان گفت :اگر دوستان در جایگاههای
مختلف مدام بحث حمایت از موسیقی و آواز ایرانی
را سر میدهند پس شکل اجرایی آن کجاست؟
من نمیدانم تا چه زمانی باید این پ ُزهای دروغین
را بشنویم و به معنا و مفهوم واقعی کلمه شاهد
حمایت اصولی و اجرایی از موسیقیای نباشیم که
سالها است جای خالی آن را در موسیقی کشورمان
حس میکنیم.

رمان «پنجره شب» نام جدیدترین اثر «دین
کونتز » نویسنده پرفروش سری داستانهای
«جین هاک» است که به فهرست جدید
ش نیویورکتایمز راه
کتابهای داستانی پرفرو 
یافته است.
به گزارش ایسنا« ،دین کونتز» که همواره به
عنوان یکی از پرفروشترین نویسندگان مطرح
جهان شناخته میشود با خلق اثر جدیدی بار
دیگر به لیست پرفروشهای نیویورک تایمز راه
یافت .رمان جدید این نویسنده که «پنجره شب»
نام دارد ،در هفته اول حضور خود در لیست
پرفروشها در جایگاه سوم قرار گرفت« .دین
کونتز» در این کتاب که پنجمین جلد از سری
داستانهای «جین هاک» است ،داستان مأمور
سابق  F.B.Iکه در تعقیب گروهی مجرم است را
روایت میکند .دیگر رمانهای سری داستانهای
«جین هاک» پیش از این با نامهای «گوشهای
خلوت»« ،اتاق زمزمه»« ،راه پله کج» و «در
ممنوع» منتشر شده است« .جایی که خرچنگها
آواز میخوانند» نوشته «دلیا اونز» در سی و
هفتمین حضور خود در فهرست پرفروشهای
نیویورکتایمز ،همچنان با اقتدار در جایگاه اول
قرار دارد و حتی اثر جدید «جیمز پترسون» نیز
نتوانست به سلط ه «دلیا اونز» خاتمه دهد.
رمان «هجدهمین آدمربایی» از سری کتابهای
جنایی «انجمن قتل زنان» اثر جدید «جیمز
پترسون» است که در سومین هفته حضور
خود در این لیست در جایگاه دوم قرار دارد.
رمان «هجدهمین آدمربایی» داستان کارآگاهی
به نام «لیندزی باکسر» را روایت میکند که
در جریان تحقیقاتش در مورد ناپدید شدن سه
معلم به قتلهای زنجیرهای افراد گمشده میرسد.
«لیندزی» که رئیس پلیس «سانفرانسیسکو»
است به همراه دوست خبرنگار خود «سیندی
توماس» در جریان تحقیقات خود به اسناد
غیرقابل انتظاری برمیخورند« .رستگاری» نام
جدیدترین رمان «دیوید بالداچی» است که
اکنون پنجمین هفته خود را در لیست پرفروشها
پشت سر میگذارد ،در جایگاه چهارم قرار دارد.
این اثر توانست در هفته اول حضور خود جایگاه
اول را برای مدت کوتاهی از چنگ «جایی که
خرچنگها آواز میخوانند» درآورد.

آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای 98/4

نوبت دوم

شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بويراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید مطهری –

تلفن 07433334812-13در نظر دارد با توجه به قانون برگزاري مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی
و براورد ذکر شده با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به کارخانه های
تولیدکننده و نمایندگی های مجاز واجد شرایط هستند واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت

اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز گشایی پاکات از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی

امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :روز پنج شنبه مورخ 98/3/4

 -1موضوع مناقصه :تامین و حمل(بارگیری،حمل،باراندازی و چیدمان)  4عدد پمپ و الکتروپمپ فشار قوی
()400KW+2A/MC200

 -2مدت ومحل اجراي پروژه4 :ماه شمسي – شهرستان گچساران

 -3پايه ورشته شركت پيمانكاري :کارخانه تولید کننده و نمایندگیهای مجاز

 -4مبلغ برآورد پروژه 29.600.000.000 :ریال

 -5مهلت دريافت اسناد :از  98/3/4تاتاریخ 98/3/8

نوبت دوم

اصالحیه مناقصه عمومی
پیرو آگهی مناقصه عمومی اداره کل راه وشهرس�ازی کهگیلویه وبویراحمد منتشر در روزنامه فرصت امروز در
مورخ 98/2/21و 98/2/22به اطالع می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه گران به اداره حراست این اداره کل
و ارسال پاکات در سامانه ستاد به دلیل مصادف شدن ایام شهادت امیر المومنین (ع) با مهلت تعیین شده در
اسناد و اگهی مناقصه به تاریخ  98/3/7موکول میگردد .جلسه کمیسیون مناقصه جهت بازگشایی پاکات در
مورخ  98/3/8ساعت  8صبح تشکیل میگردد.
 -1احداث و بهسازی و آسفالت راه های روستایی -1دیشموک-مله خرسک-بناری -مورخانی -2دیشموک به
(چندار)سر گچ -3راه روستایی مازه فرج اسفندان -4راه روستایی رود سمه – پاتاوه رود سمه (یک مرحله ای)
 -2بهس�ازی و آس�فالت راه روس�تایی  -1پش�تکوه جلیل (چات-بادهوا-علی آباد-آب تاگ –چش�مه دره –
آبچناران - 2بلوط کاروان(یک مرحله ای)
 -3بهس�ازی و آس�فالت راه روس�تایی دنا( -1قنات -میرزا علی –میرزا قلی-2باینا جالله-3کت س�یاه (یک
مرحلهای)
 -4بهسازی و آسفالت راه روستایی-1آبچنداران شهدالی-2چال شاهین( یک مرحله ای)
آگهی نوبت اول – 98/3/2
آگهی نوبت دوم 98/3/4-

اداره کل راه وشهرسازی کهگیلویه وبویراحمد

 -6محل دريافت اسناد :ازطریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir

 -7مهلت تحويل پيشنهادها :حد اكثر تا ساعت 10صبح روزیک شنبه مورخ98/03/19

 -8محل تحويل و بازگشايي :ياسوج -بلوار شهيد مطهري – شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد-

دفتر حراست وامور محرمانه شركت

 -9مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه شمسی

 -10تاريخ و زمان بازگشايي پيشنهادها :ساعت  11روز یکشنبه مورخ98/3/19

-11نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ضمانت نامه بانکی به نفع شرکت سهامی آب منطقه ای استان

کهگیلویه و بویر احمد معادل  1.480.000.000ریال مطابق با آخرین بخشنامه مربوطه (/123402ت50659ه مورخ

)94/09/22باشد.

-12محل تامین اعتبار :ازمحل اعتبارات عمرانی شرکت(شامل اسناد مشارکت،اسناد خزانه و)...

-13مبلغ خرید اسناد:مبلغ پنج میلیون ریال به شماره حساب  2175084032002سیبا نزد بانک ملی به نام حساب
درآمد شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد.

ساير موارد :حضورنمايندگان رسمي شركت همراه با داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع

مي باشد- -

هزینه انتشار دو نوبت آگهی و اصالحات بعدی به عهده برنده مناقصه میباشد.

براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاي  074- 33334812-13تماس حاصل فرماييد.
دفتر قراردادهاي شركت آب منطقه اي كهگيلويه وبويراحمد

