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مرتضی جعفری فیلمســاز ایرانی چند ســال در یونان مشغول کار و فعالیت در 
سینماست. او در کشورمان فیلمسازی را با حضور در انجمن سینمای جوانان اهواز 
آغاز کرد و بیشــتر به دلیل ساخت مستندهایش شناخته می شود و حاال چند سال 

است که به یونان مهاجرت کرده و به تولید آثار سینمایی مشغول است.
او در گفت وگو با خبرنگار هنرآنالین درباره تازه ترین فعالیت خود گفت: اولین فیلم 
بلند ســینمایی ام را در ســال 2017 با نام »عروس داعش« در یونان ساختم که در 
جشنواره تسالونیکی به نمایش درآمد. پس از آن در سال 2018 فیلم دیگری ساختم 
که ترجمه فارسی آن »زیر پوست شهر« است و داستان درباره جوانی است که براثر 
یک سانحه پایش را از دست می دهد و دچار مشکالت جسمی می شود و نمی تواند 
با افراد ارتباط برقرار کند. فیلم در حال اکران بود که به دلیل شیوع کرونا، اکران آن 
نصفه ماند. در حال حاضر مشغول انجام کارهای پساتولید و ساخت جلوه های ویژه 
فیلم جدیدم با عنوان »پایان انســانیت« هســتم که موضوع آن نیز درباره داعش و 
حضور آن ها در اروپاست. قصه درباره یکسری مسافر از ملیت های مختلف است که از 
ترکیه به شکل قاچاق قصد دارند به یونان بروند، در مسیر قایق آن ها خراب می شود 
و چند نفر که داعشی که میان مسافران هستند، قصد دارند افراد را به دریا بیاندازند 

تا قایق سبک شود و خودشان را بتوانند به مقصد برسانند.
جعفری در ادامه درباره دلیل ســاخت اثر درباره داعش و میزان آشــنایی اش با 
این گروه تروریســتی توضیح داد: ازآنجایی که چند سالی در سوریه مشغول ساخت 
مســتند در این زمینه بودم، درباره داعش تحقیقات بسیاری انجام دادم و از همان 
دوران ســوژه هایی در ذهن داشــتم که کم کم آن ها را تبدیــل به فیلمنامه کرده و 

خواهم ساخت.
او درباره حضور ســینمای ایران در اروپا نیز بیان کرد: سینمای ایران روبه رشد 
اســت و من در هر جشنواره شاهد هســتم که چگونه نام ایران و جایگاه سینمای 
ایران مشخص شده است. نام ایران تبدیل به برند شده است و اگر فیلمی ایرانی در 
جشنواره ای حضور نداشته باشد، اغلب می گویند جشنواره خوبی نخواهد بود چون 

اثری از ایران در آن نیست.
این کارگردان درباره تفاوت ساخت اثر در ایران و اروپا عنوان کرد: تفاوت از زمین 
تا آسمان است. در ایران بسیار راحت تر می توان به هدف رسید، درحالی که در اروپا با 
توجه به این که امکانات بسیاری وجود دارد، اما رسیدن به آن نقطه مطلوب سال ها 
طول می کشد که تازه شاید به آن نقطه برسید و شاید هرگز این فرصت را پیدا نکنید 

که به نقطه هدف برسید.
او در پاســخ به این ســؤال که آیا در اروپا نیز فیلمسازان به دنبال جذب سرمایه 
برای تولید اثر هستند و با این مشکالت دست به گریبانند یا نه، توضیح داد: بله در 
اروپا نیز فیلمسازان باید به دنبال جذب سرمایه باشند. در ایران فیلمسازان می توانند 
از انجمن ها و نهادها کمک بگیرند، اما در اروپا این گونه نیســت. به طور مثال طرحی 
را به تلویزیون یونان ارائه کردم که چهار ســال طول کشید تا تأمین بودجه شود و 
همین روند زمانی، ممکن اســت باعث شود تا طرح شما گاهی از جذابیت بیفتد و 
سوژه بسوزد. اینجا نیز معموالً کارگردان به دنبال جذب سرمایه می رود و با کمپانی ها 

به توافق می رسد تا بتواند اثرش را تولید کند.
جعفری در ادامه درباره تأثیر کرونا بر سینماهای اروپا و همچنین رونق پلتفرم ها 
برای اکران آنالین گفت: در اروپا اکران آنالین چیز جدیدی نیست، اما بعد از شیوع 
کرونا هنوز به شدت پلتفرم های ایرانی اکران آنالین هم زمان با اکران فیزیکی جدی 
نشــده است و می توان گفت ایران در این زمینه پیشتاز بوده است. البته که در اروپا 
به دلیل بحث قانون کپی رایت مشکل قاچاق آثار وجود ندارد، چون قوانین سختی 

در این زمینه دارند و بســیار پیشرو هستند. او در خاتمه درباره آینده سینما اظهار 
کرد: من فکر نمی کنم هرگز سالن های سینمایی از بین بروند، تماشای فیلم در سالن 
سینما با اکران آنالین بسیار متفاوت است و اهل سینما و عالقه مند به سینما می داند 
که چه تفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما آینده سینما با توجه به کرونا چطور پیش 

می رود واقعاً نمی دانم و بســیار وابســته به شرایط موجود است. در اینجا بسیاری از 
مجوزها لغو شده است و تولید آثار نیز به این شکل است که اولویت بندی کرده اند تا 
آثاری که از قبل مجوز دریافت کرده بودند بتوانند اثرشان را تولید کنند و آثار جدید 

در نوبت بمانند تا شرایط کمی بهتر شود.

سینمای ژاپن فیلم »مادران واقعی« اثر »نائومی کاواسه« را به عنوان نماینده 
خود در شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار 2021 انتخاب کرد.

به گزارش ایســنا و به نقل از ورایتی، فیلم »مادران واقعی« که با اقتباس از 
رمانی به قلم »تسوجی مورا میوکی« ساخته شده است داستان زوجی را روایت 
می کند که کودکی را به فرزندی می پذیرند و سال ها بعد با درخواست مادر واقعی 

کودک برای بازگرداندن او مواجه می شوند.
این فیلم برای نخستین بار در جشنواره تورنتو به نمایش درآمد و از 2۳ اکتبر 
در سینماهای ژاپن به نمایش گذاشته شد. فیلم »دزدان فروشگاه« به کارگردانی 
»هیروکازو کورئیدا « آخرین فیلم ژاپنی است که به عنوان نامزد در شاخه بهترین 
فیلم بین المللی جوایز اسکار انتخاب شد. همچنین فیلم سینمایی »عزیمت ها« 

اثر »یوجیرو تاکیتا« تنها نماینده ژاپن در رقابت های اســکار است که موفق به 
کســب این جایزه شده اســت. با وجود حضور آثار »کاواسه« در جشنواره کن، 
این کارگردان چندان با استقبال مخاطبان و منتقدان ژاپنی روبه رو نبوده است. 
فیلم »لوبیای شیرین« محصول سال 201۵ از معدود آثار این کارگردان به شمار 

می رود که با استقبال خوب مخاطبان در ژاپن مواجه شد.
آخرین مهلت معرفی فیلم از ســوی کشورها برای شرکت در شاخه بهترین 

فیلم بین المللی اسکار 2021 روز اول دسامبر )11 آذرماه( اعالم شده است.
فهرســت نامزدهای نهایی اســکار 2021 روز 1۵ مارس )2۵ اسفند( اعالم 
می شود و مراسم پایانی نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار نیز 2۵ آوریل 

2021 )۶ اردیبهشت ماه 1۴00 ( برگزار خواهد شد.

مرتضی جعفری:

 ایران در زمینه اکران آنالین پیشتاز است 

ژاپن با »مادران واقعی« به اسکار می رود

کریم اکبری مبارکه بر اثر کرونا درگذشت
بازیگر  اکبــری مبارکــه  کریم 
باسابقه تئاتر، ســینما و تلویزیون 

درگذشت.
به گزارش ایســنا، ایــن بازیگر 
متولــد ســال 1۳۳2 در رشــته 
بازیگری و کارگردانی تئاتر تحصیل 
کرده بود که پنجشنبه 8 آبان ماه 
بــه دلیل کرونا از دنیا رفت. نوید اکبــری مبارکه- فرزند این بازیگر - با تایید 
این خبر به ایسنا گفت: پدرم در روزهای اخیر مشغول بازی در سریالی بود که 
یکی از عوامل آن و بعد هم خانم الله اسکندری مبتال به کرونا شدند و با توجه 

به بیماری زمینه ای که پدر من داشتند، بیماری تمام ریه اش را درگیر کرد.
او افزود: چند روز قبل عکس ریه از ایشــان گرفته شــد ولی داروها موثر 
نبودند و دیروز صبح که پدر را در بیمارســتان بســتری کردیم در فاصله 2۴ 

ساعت فوت کردند و همه ما در شوک هستیم.
وی اضافــه کرد: در این باره بیمارســتان هم کوتاهی کرده و دارویی را که 
باید استفاده می کرده به پدرم تزریق نکردند چون می گویند نداشتند درحالی 

که اگر گفته بودند ما آن را تهیه می کردیم.
 کریــم اکبری مبارکه کــه در فیلم های مرگ یزدگرد، مســافران، دیدار، 
چنــد می گیری گریه کنی؟، روزهای زندگی، قندون جهیزیه و عطر داغ بازی 
کرده اســت، از آخرین کارهایش در تلویزیون ســریال بچه مهندس بود ولی 
معروف ترین اثرش در ســیما نقش ابن ملجم در سریال امام علی علیه السالم 

است.
همچنین بازی در نمایش های پهلــوان اکبر می میرد، کوچ بهزاد فراهانی، 
مرگ یزدگرد بهرام بیضایی، از خاک تا افالک محمود فرهنگ، سیمرغ سیمرغ 
قطــب الدین صادقی، بیا تا گل برافشــانیم مجید جعفری و بــاغ آلبالو اکبر 

زنجانپور بخشی از کارهای او در تئاتر است.

رضا شفیعی جم هم مافیا بازی می کند
رضا شــفیعی جم و کاوه خداشــناس دو بازیگر جدیدی هســتند که به 

»شبهای مافیا« به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید ابوطالب پیوستند.
به گزارش ایســنا، نســرین مقانلو، فریبا نادری، بهاره رهنما، مریم مومن، 
نسیم ادبی، خاطره حاتمی، سمیرا حسن پور، سیما تیرانداز، سارا خوئینی ها، 
آزیتا ترکاشــوند و روشنک گرامی 12 شــرکت کننده زن بازسازی یک بازی 

واقعی هستند.
در »شــب های مافیــا« در هر فصل محمدرضا علیمردانــی به عنوان لیدر 
بــازی، به همراه 12 نفر از هنرمندان بازی را کامال رئال و بدون دخالت گروه 

کارگردانی انجام می دهند.
انتخاب بازیگر برای دو گروه بعدی که مردان بازیگر هســتند نیز آغاز شده 

است.
سیدجواد هاشــمی، هادی کاظمی، بیژن بنفشه خواه، محمدرضا هدایتی و 
حامد آهنگی تاکنون به »شــبهای مافیا« با حضور بازیگران مرد پیوسته اند و 

رضا شفیعی جم و کاوه خداشناس نیز مافیایی شده اند.

تعطیل شدن موزه های فرانسه
در پی اجرای دومین قرنطینه سراسری در فرانسه، دولت این کشور دستور 

تعطیلی تمامی موزه ها از جمله »لوور« را صادر کرد.
به گزارش ایســنا و به نقــل از آرت نیوزپیپر، در پــی تصمیم دولت برای 
تعطیلی تمامی موزه های فرانســه، مسووالن موزه »لوور« اعالم کردند درهای 

این موزه تا یکم دسامبر به روی بازدیدکنندگان بسته خواهد بود.
در آلمان، کشوری که محدودیت های جدید کرونایی از دوم نوامبر تا پایان 
نوامبر به اجرا گذاشته خواهد شــد مسووالن موزه ها در انتظار اعالم جزئیات 
بیشــتر در مورد محدودیت های جدید و تایید اجباری بودن تعطیلی موزه ها 

هستند.
درحالی که سالن های تئاتر و سینما و باشگاه ها به طور مشخص در فهرست 
مرکزهایی که باید تعطیل شوند قرار دارند هنوز هیچ نامی از موزه ها در بیانیه 

دولت آلمان درخصوص محدودیت های جدید دیده نشده است.
با این حال، برخــی از ایالت های آلمان همچــون »بادن-وورتمبرگ« که 
جزئیــات اجرای محدودیت های جدیــد را اعالم کرده انــد، موزه ها را نیز در 

فهرست مکان هایی که باید تعطیل شوند قرار داده اند.
بــا وجود افزایش آمار مبتالیان به ویروس کرونا، روز چهارشــنبه »امانوئل 
مکرون« رئیس جمهور فرانســه و »آنگال مــرکل« صدراعظم آلمان از اجرای 

مرحله جدید محدودیت های کرونایی خبر دادند.
اجرای نخســتین قرنطینه در اوایل امسال موزه ها را متحمل خسارت های 

ویران کننده کرد.
تحقیقاتی که توســط شــورای بین المللی موزه ها در فاصلــه آوریل تا ماه 
می صورت گرفت نشــان می دهد از هر 10 موزه یــک موزه با خطر تعطیلی 
همیشــگی روبه رو اســت و حدود یک ســوم موزه ها نیز ناچار به تعدیل نیرو 

هستند.
در بلژیک موزه های واقع در بروکسل تا 1۹ نوامبر تعطیل خواهند بود.

در ایتالیا و اســپانیا با وجود اجرای قوانین جدید قرنطینه، درهای موزه ها 
همچنان به روی بازدیدکنندگان باز است.

نخل طالی فیلم کوتاه به مصر رسید
به  موفق  کارگــردان مصــری 
کســب جایزه نخل طالی بهترین 
فیلم کوتاه جشــنواره ویژه کن در 

سال 2020 شد.
به گــزارش ایســنا، بــا پایان 
جشــنواره ســه روزه کــن، فیلم 
فراموش  را  »متاسفم که چهره ات 
کردم« به کارگردانی »سامه عال« 
از مصر موفق به کسب جایزه نخل 

طالی بهترین فیلم کوتاه شد.
امسال هیات داوران سینه فونداسیون و فیلم کوتاه کن شامل »کارل برگر« 
کارگردان و نویسنده، »دامین بونارد« بازیگر، »سلین سالت« بازیگر،  »رشید 
بوشــارب« نویســنده، تهیه کننده و کارگردان، »چارلز گیلبرت« تهیه کننده 

فرانسوی و »دا کولومبیگاشویلی« کارگردان و نویسنده گرجستانی بودند.
جشــنواره فیلم کن که امسال به دلیل شــیوع ویروس کرونا دوره هفتاد و 
ســوم خود را لغو کرده بــود در نهایت تصمیم به برگزاری نســخه ای ویژه و 

سه روزه با نمایش منتخبی از آثار این رویداد سینمایی گرفت. 
کاخ جشــنواره فیلم کن از 27 تا 2۹ اکتبــر )۶ تا 8 آبان( میزبان نمایش 
چهــار فیلم بلند از بخش رقابتی اصلــی و تمامی فیلم های بخش کوتاه و آثار 
راه یافته به بخش ســینه فونداســیون جشــنواره بود. روز گذشته )پنج شنبه، 

هشتم آبان ماه( نیز برندگان بخش سینه فونداسیون معرفی شدند.

اخبار کوتاه

نامــش آلبوم شــماره ۳۶2 اســت که در 
زمان انتشــارِ خبر مفقود شــدنش به »آلبوم 
ناصری« مشهور شد؛ آلبومی نفیس و تاریخی 
که خوشــبختانه 1۵ روز بعــد از زمان اعالم 
خبر گم شــدنش پیدا شــد و از همان زمان 
درخواست های مختلفی برای رونمایی عمومی 

از این اثر مطرح شد.
به گزارش ایسنا، 1۳ مرداد امسال با انتشار 
خبر مفقود شــدن آلبوم ناصری از آلبوم خانه 
کاخ گلستان به عنوان دومین آلبوم خانه غنی 

در دنیا، همه توجه ها بار دیگر به تنها مجموعه  
جهانی پایتخت جلب شد؛ تا 28 مرداد که خبر 
پیدا شــدن آن منتشر شــد و مدیر مجموعه 
جهانی گلستان در آن زمان توضیح داد: »اواخر 
اســفند ســال ۹8 امین اموال آلبوم خانه کاخ 
گلســتان در آخرین انبارگردانی خود متوجه 
شــد که یک آلبوم ناصری حاوی 100 قطعه 
عکس کوچک در قفسه نیست. این موضوع را 
به من اعالم کرد و بالفاصله برای پیشگیری از 
موضوعات ســوء بعدی، اقدامات حقوقی انجام 

شــد. با واحدهای ذی صالح وزارتخانه، پلیس 
اینترپل و قوه قضائیه نیز در این زمینه مکاتباتی 
انجام دادیم، حتی مشخصات و تصاویر اثر نیز 
برای پلیس اینترپل ارســال شد. درنهایت این 
آلبوم در انبارگردانی ای که توســط کمیته ای 
متشکل از نمایندگان اداره کل موزه ها و اموال 
منقول فرهنگی تاریخی، اداره  کل حراســت، 
یگان حفاظت میراث فرهنگی و ذی حســابی و 
اداره  کل امــور مالی وزارتخانه و مدیریت کاخ 
گلستان انجام شد، صبح سه شنبه )28 مرداد 

۹۹( در آلبوم خانه کاخ گلستان پیدا شد.
آفریــن امامی - مدیر مجموعه جهانی کاخ 
گلستان - در بخش نخست برنامه رونمایی از 
این آلبوم که به صورت مجازی برگزار شد، به 
تاریخچه اختراع دوربین عکاسی و وارد شدن 
آن به کشور و عالقه ناصرالدین شاه به عکاسی 

اشاره می کند.
او درباره آلبوم خانه کاخ گلستان می گوید: 
این مرکز دومیــن و بزرگترین آلبوم خانه دنیا 
به حســاب می آید که جمــع آوری تصاویر آن 
از 128۶ قمری آغاز شــده است، یعنی قدمت 
جمــع آوری تصاویر به 17۶ ســال می رســد. 
همچنین بیشترین عکس های دوره ناصری در 

سال 127۵ قمری گرفته می شود.
امامی با اشــاره به این کــه اکنون ۶1 هزار 
اثر در آلبوم خانه این کاخ نگهداری می شــود، 
ادامه می دهــد: این مجموعه تصاویر شــامل 
عکس ها، آلبوم ها، زونکن ها، محصوالت پایشی، 
نگاتیو و پوزیتیو اســت که تصاویر موجود آن 
بــا موضوعاتی مانند مســابقات زنــان قاجار، 

سفرهای پادشاهان قاجار، کودکان، همسران، 
افراد درباری، طبیعت بناهای قدیمی آن دوره و 
بناهای تاریخی، مراسم ها و جشن ها با استفاده 

از دو تکنیک مختلف عکاسی شده اند.
او همچنین از نمایش دیگــر آثار تاریخی 
مجموعه جهانی کاخ گلستان به صورت پخش 
زنده در صفحه اینستاگرامی کاخ گلستان خبر 

می دهد.
در ادامه این پخش آنالین، منصوره آزادواری 
- مســوول امور بین الملل و کارشناس هنری 
مجموعه جهانی کاخ گلستان - با نشان دادن 
تصویر صفحه نخست آلبوم می گوید: این آلبوم 
۵0 صفحه و 100 تصویر را شامل می شود که 
توسط شــخص ناصرالدین شاه حاشیه نویسی 
شده اســت. طبق چیزی که این شاه قاجاری 
در ســال 1۳0۳ در بالکن عمارت دوشان تپه 
نوشته است در زمان نوشــتن این حاشیه در 
آلبوم 22 ســال از گرفتن تصاویِر آن گذشته، 
بنابراین تاریخ ثبت این عکس ها حدودا مربوط 
به 12۴۴ شمســی اســت و در ســال 12۶۵ 

شمسی حاشیه نویسی انجام شده است.
او در ادامه با ورق زدن برخی از صفحه های 
این آلبوم می گوید: شــروع آلبوم با تصویری از 
ناصرالدین شــاه است که تحقیقا در نیمه اول 
صفحه قرار دارد و تصویری از جوانی اوســت و 
تصویر دوم متعلق به مهدعلیا مادر ناصرالدین 
شاه است. در کنار آن کلمه »مرحومه« مرقوم 
شــده، یعنی در زمان نوشــتن حاشــیه، وی 

مرحوم شده بود.
او گرفتن فیگور مشــخص و نشستن همه 

افرادی را که تصویر آن ها در این آلبوم هست 
روی یک صندلی مشخص )که اکنون در تاالر 
آینه کاخ در معرض نمایش است(، نکته  خاص 
این آلبــوم ناصری می دانــد و ادامه می دهد: 
تصویر ســوم آلبوم متعلق به »سلطان حسین 
میــرزا« و تصویر چهارم متعلــق به »کامران 

میرزا« است.
آزادواری با اشــاره به این که تصاویر بعدی 
متعلق به بانــوان حرم ناصری اســت، تاکید 
می کنــد: آلبومی که تصاویر در آن قرار گرفته 
ایرانی نیســت و آن چه محرز است، بین سفر 
دوم و ســوم ناصرالدین شاه، عکس های آلبوم 
ناصری انتخاب شده و در این آلبوم قرار گرفته 
و حاشیه نویســی ناصرالدین شــاه انجام شده 

است.
او بــا بیان این که پژوهــش روی این آلبوم 
هنوز می تواند انجام شود، می افزاید: هر کدام از 
آثار موجود در کاخ گلستان می توانند موضوع 

پژوهشی گسترده باشند.
ملکیان - متخصص مرمت نســخ خطی و 
اسناد دور قاجار - نیز در توضیحاتی می گوید: 
سعی کردیم استحکام بخشی اولیه را روی این 
اثر انجام دهیم، هر چند به نسبت قدیمی بودن 

آن، خوشبختانه آسیب چندانی ندیده است.
در آن زمان علت مفقود شــدن این آلبوم 
عکس در آلبوم خانه کاخ گلســتان را کوچک 
بودن ســایز آن نسبت به ابعاد دیگر آلبوم های 
مجموعــه اعــالم کردند و گفتنــد به همین 
علت در قفســه های آلبوم خانه جابه جا شده و 

مشخص نبوده است.

آلبوم خبرساز کاخ گلستان نمایان شد

»آلبوم ناصری« در منظرعموم به صورت مجازی

 
سیستم مدیریت یکپارچه / کد 10/43/00/ف

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي )شماره 106/م ع/99(
شرکت آب و فاضالب استان البرز

»سهامي خاص«

شرکت آب و فاضالب استان البرز در نظر دارد عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب به طول حدود ۴۴00 متر در محدوده 
زون غربی اشــتراکی شــمالی از محل اعتبارات طرح هاي عمراني را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و داراي 

حداقل رتبه ۵ در رشته آب واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2099005186000052  انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضاي الکترونیکي 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه، مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برآورد براساس فهارس بهاء ابنیه و شبکه جمع 
آوری و انتقال فاضالب سال 1۳۹۹، مبلغ 25.426.759.962 ریال و مدت اجراي کار 11 )یازده( ماه و مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار 1.271.337.998 ریال  به صورت واریز نقدي به حساب شرکت، ضمانتنامه بانکي یا اوراق مشارکت مي باشد.

مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایل های PDF تا ساعت 1۹ روز دوشنبه مورخ 99/09/03، موظف به ارائه کلیه اسناد در 
پاکت الک و مهر شده تا ساعت 1۴:۳0 روز دوشنبه مورخ 99/09/03 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.

تاریخ بازگشایي پاکات: ساعت 1۳:۳0 روز سه شنبه مورخ 99/09/04 خواهد بود.
نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/08/11 تا ساعت 1۹ روز شنبه 

مورخ 99/08/17  از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. تلفن تماس: 026-32117150  
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات، به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید. 
شناسه آگهی: 1033247

شرکت آب و فاضالب استان البرز
»سهامي خاص«

)نوبت اول(

 
آگهی مناقصه 99/07  

یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازي استان قزوین در نظر دارد موارد مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط و تعیین 

صالحیت شده واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/08/08

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۳ روز پنجشنبه مورخ 1399/08/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۴ روز دوشنبه مورخ 1399/08/26

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح  روز سه شنبه  مورخ 1399/08/27
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( به صورت حضوری ساعت 1۴ روز دوشنبه مورخ 1399/08/26 به آدرس ذیل میباشد.

متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند برای دریافت اطالعات بیشــتر به نشانی قزوین-انتهای بلوار نوروزیان پشت صداوسیما- اداره کل راه و  شهرسازي 
استان قزوین اداره پیمان و رسیدگی مراجعه و یا با شماره تلفن 33659474-028 تماس حاصل نمایند.

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر« موجود است.

توضیحاتمبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد)ریال(عنوان مناقصهردیف

1
 آماده سازی اراضی ۶0

هکتاری الوند
۳۵/۳12/۴۴0/0۴۳1/770/000/000

فهرست بهاي تجمیع شده راه، باند 
فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 

1۳۹۹

رتبه مورد نیاز ردیف1: رتبه ۵ رشته راه و ترابری                                  
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/10
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازي استان قزوین

)نوبت دوم(

 

»آگهی فراخوان مناقصه عمومی«
شرکت شهرک های صنعتی 

استان مرکزی

شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره )20۹۹001072000028( و )20۹۹0010720000۳۳( و )20۹۹0010720000۳۴( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع مبلغ برآورد )ریال(نوع برگزاریموضوعردیف
مدت )ماه(رتبهکار )ریال(

عملیات خاکی، زیرسازی و ترمیم نوار حفاری، جدول گذاری و آسفالت در ناحیه صنعتی 1
شهید حبیبی نخجیروان

یک مرحله ای با ارزیابی 
6راه و ترابری7/804/842/665400/000/000کیفی

یک مرحله ای با ارزیابی لکه گیری و ترمیم نوار حفاری آسفالت، ترمیم جداول و عبور عرضی  شهرک صنعتی زاویه2
۵راه و ترابری8/446/545/645430/000/000کیفی

عملیات خاکی و احداث پل،  جدول گذاری و ترمیم جداول،  لکه گیری آسفالت در شهرک 3
صنعتی آشتیان

یک مرحله ای با ارزیابی 
7راه و ترابری11/666/500/477590/000/000کیفی

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

)نوبت اول(

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا اوراق مشارکت و یا واریز نقدی 
به حساب جاری منابع داخلی به شماره حساب 4001103506375974 نزد بانک مرکزی.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ 1399/08/11 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 1۴:۳0 صبح روز شنبه مورخ 08/17/ 1399.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 1۴:۳0 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/08/27  
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/08/28 

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه 

پاکت های الف:
آدرس: اراک بلــوار فاطمیه جنب اســتانداری مرکزی تلفن: 08633443209 کارشــناس ذیربط تلفن 

08633443311 امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02141934 دفتر 

ثبت نام: 88969737 021 و 02185193768


