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گرچه اکران فیلم یازده ۶۰ بهانه ای شد تا از »ویدا جوان« بخواهیم تا در یک 
گفت وگو با ما هم کالم شــود، اما دغدغــه اصلی ما گفتگو با بازیگری جوان و با 
استعداد بود تا بتوانیم از چالش های این حرفه به خصوص در یک دهه اخیر که 

با فراز و نشیب هایی بیش ازگذشته رو به روست همکالم شویم.
ویدا جوان را شــاید بسیاری از مخاطبان تلویزیون بیشتربا سریال »پژمان« و 
»مــاه و پلنگ« به خاطر بیاورند ولی حضور جدی و تاثیرگذارش به خصوص در 
تئاتر، او را به هنرمندی دغدغه مند در عرصه بازیگری بدل کرده اســت. وی تا 
امروز که ده سال از آغاز فعالیت اش میگذرد نقش های متفاوتی را تجربه کرده و 

این را ناشی از عالقه اش به بازی در نقش های سخت و پرچالش می داند.
ویــدا جوان به تازگی اجــرای نمایش »جیرجیرک نســخه پاراجایف« را به 
پایان رســانده و فیلم سینمایی آبادان یازده ۶۰ را نیز در اکران دارد. فیلمی در 
ژانرجنگی به کارگردانی »مهرداد خوشــبخت« که در سی و هشتمین جشنواره 

فیلم فجر در بین ۵ فیلم برگزیده مردمی بود.
 بازیگرنقشی نه چندان پررنگ و کامال جدی در یک سریال خانوادگی 
شما را رســاند به همکاری با سروش صحت با نقشی طنز و برون گرا که 

بعد از گذشت این سال ها هنوز در ذهن مخاطب باقی مانده است:
- همیشه فکر میکردم چقدر جالب است که یک بازیگر، نقش های مختلف را 
تجربه کند. شاید واقعا یکی از ویژگی های انتخابم برای بازیگری هم همین بود. 
از همان ابتدا تصمیم داشــتم نقش های متفاوت و متنوع را در ژانر های مختلف 
تجربه کنم و قصد داشــتم عالوه بر اینکه خودم را به چالش بکشم و تواناییم را 

بسنجم، تجربه ام را نیز در ژانر های مختلف باال ببرم.
جالب اســت بدانید؛ زمانی که سنم کم بود فکر می کردم بازیگرانی که تنوع 
نقش بیشتری دارند هنرمندتر هستند. در واقع این یک نگاه غیرحرفه ای از نظر 

کسی است که تجربه بازیگری ندارد.
 و چطور از »زمانه« حسن فتحی به »پژمان« سروش صحت رسیدید؟
قبــل از ورودم به تلویزیون، در چند اثر ســینمایی، نقش های کوتاهی بازی 
کرده بودم. ولی با حضورم در تلویزیون و سریال »زمانه« شناخته شدم. همزمان 
و بعد از پخش ســریال »زمانه« پیشــنهاد های زیادی داشتم که بیش از توقعم 
ازایفای این نقش کوتاه بود ولی این اتفاق خوشــایند افتاد. در این رابطه با آقای 
فتحی مشورت کردم و گفتم که همزمان هم پیشنهاد بازی در پروژه های جدی 
را دارم و هم همکاری با »ســروش صحت« در یک سریال کمدی و آقای فتحی 
معتقد بود که کار کردن با ســروش صحت تجربه خوبی در کمدی است. بعد از 
آن هم در سریال پلیسی »آســمان من« و فیلم سینمایی »ملبورن« نقش های 

کوتاهی داشتم.
 و آن زمان پرکارتر بودید:

- بله. همانطور که اشاره کردم، پیشنهادهای متعددی داشتم و به واسطه آن 
می توانستم نقش های متنوع تری را انتخاب کنم.

 بعد از گذشــت نزدیک به یک دهه فعالیــت در این عرصه هنوز 
هم معتقدید بازیگر حرفه ای کسی اســت که نقش های متنوع را بازی 

می کند؟
- در واقــع از جهتی نظرم تغییر کرده اســت و فکــر می کنم که یک بازیگر 
حرفه ای باید ابعاد مختلفی را در وجوه شخصیتی خودش ایجاد کند و توانایی ها 
و دانــش خود را به گونه ای باال ببرد تا از پس هر نقشــی بربیاید و این فراتر از 
ژانر اســت. مقیاس ام هم بازیگرهای بزرگی چون خانم گالب آدینه,خانم سوسن 
تســلیمی، آقای نصیریان, آقای ســعید پورصمیمی، آقای انتظامی و.. هستند. 

بازیگرانی که دیده ایم در ژانرهای مختلف توانایی های واالیی دارند.
 کمــاکان تصمیم دارید همیــن طور ادامه دهیــد و همچنان این 

پارادوکس در نقش هایتان وجود داشته باشد؟
- راستش خیلی دنبال پارادوکس نیستم.همیشه تفاوت مد نظرم بوده است و 
شاید این دغدغه نشات گرفته از شخصیت تنوع طلب خودم هم باشد. ولی همان 
اندازه که دنبال تکرار نیســتم؛ به دنبال تضــاد و پارادوکس بین نقش هایم هم 
نیستم. بعد از یک دهه کار کردن تجربه این را دارم که تشخیص بدهم یک نقش 
چه امتیاز هایی دارد و بین پیشنهادها سعی می کنم بهترین نقش را انتخاب کنم.
 همانطور که اشاره شــد، اوایل پیشنهادها بیشتر بود، در نگاه کلی، 
چه چیزی تغییر کرده، پیشنهاد کم و نامناسب یا گزیده کاری خودتان؟

- در واقع تلفیقی از همه این ها اســت. من از اول هم گزیده کار بودم و این 
وســواس را همیشــه داشته و دارم و ســعی می کنم از بین پیشنهادها، بهترین 
گزینه را انتخاب کنم. در ضمن معتقد هســتم دائم نباید تصویر داشــته باشم. 
به طور مثال امســال تصمیم گرفتم بیشتر تئاتر کار کنم و خیلی سمت تصویر 
نروم؛ مگر اینکه پیشــنهاد خیلی خاصی باشد. از این شکل تصمیم ها بخصوص 
در ۵ ســال گذشــته زیاد گرفته ام. حتی یکسال هم تصویر را کال کنار گذاشتم 
و تئاتر کار کردم، من، معتقدم اســتخوان بندی بازیگر در تئاتر شکل می گیرد . 
ولی نسبت به کارهایی که ساخته می شود و با توجه به اینکه سعی کردم همیشه 
توانایی هایم را ثابت کنم و بازخورد خوبی هم از مخاطب بگیرم؛ پیشــنهاد های 
خیلی جالبی نداشتم. به همین دلیل گزینه های خیلی کمی برای انتخاب وجود 

داشت.
 این بازخوردهایی که درباره شــان صحبت کردید بیشتر به سمت 

نقش های طنز بوده یا جدی؟
- هر دو. برای خودم هم جالب و خیلی خوشــایند اســت. مخصوصا در تئاتر 
که بازخوردها به شکل زنده و رودررو است. چون تماشاچی نفس به نفس با من 

همراه است و همان جا نظرش را منتقل می کند.
 فکــر می کنید توانایی بازیگر چند درصد به حضور والبته ماندگاری 

اش در این عرصه کمک می کند؟
- یک مســئله ای که خصوصا برای بازیگر زن در ایران وجود دارد، باال رفتن 
سن اســت. در واقع ممکن است یک بازیگر یک تا دو دهه نهایتا فرصت داشته 
باشد نقش های خوبی را تجربه کند و با کارگردان های خوب همکاری کند. البته 
اســتثنا هم وجود دارد وممکن اســت بعد از آن هم پیش بیاید، ولی من معتقد 

هستم در این یکی دو دهه خیلی فضای کار برای پیشرفت وجود دارد.
 و عوامل دیگر؟

- جالب اســت! بعضی ازهمکاران میگویند که بازیگر باید توی چشــم باشد. 
جلوی چشــم بودن به این معنی که در جشــن ها و مراســم های ســینمایی و 

اکران های مختلف در رسانه ها و فضای مجازی حضور داشته باشد.
 و خب به نظر میرسد شما در این زمینه حضور کمرنگی دارید! چقدر 

این اتفاق خودخواسته است؟
- بخشــی از آن خودخواسته است ولی قســمتی خیر. شاید از آن جایی که 
به کارم بســیارحرفه ای و به چشم شغل نگاه می کنم، چندان روابط خانوادگی و 
معاشــرت شخصی با همکارانم ندارم. این جدا بودن شغل از زندگی خانوادگی و 
شخصی، خودخواسته و بخشــی از تربیت خانوادگی من بوده. شاید این مسئله 

خودش یک سد و دیواری بین من و حرفه ام ایجاد می کند.
 آغاز فراگیری بازیگری تان در کالس های اســتاد سمندریان بود و 
این چقدر نســبت به نمایش و تئاتر دغدغه مندتان کرد؟ اینکه اولویت 

تان تئاتر باشد؟

- زمانی که به بازیگری خیلی جدی فکر کردم بود که در کالســهای استاد 
ســمندریان شرکت کردم. همان زمان استاد را در سن هشتاد سالگی می دیدم 
که بســیار دغدغه فرهنگ، ادبیات، هنر و نمایش را داشــتند. این تلنگری بود 
بــرای من که بدانم این حرفه تا چه اندازه جدی اســت تــا جایی که یک فرد 
می تواند تمام زندگیش را به پای آن بگذارد و برای زنده نگه داشــتن آن حرفه 
تــا آخر عمر تالش کند. اینکه اســتاد از بیماری رنــج می بردند ولی باز هم در 
کالس ها حاضر می شــدند و تدریس می کردند، تلنگر محکم تری به من می زد. 
متوجه شدم بازیگری و نمایش و سینما جدی تر از آن است که به شکل تفریح 
و ســرگرمی به آن نگاه کرد. هدف اول مــن یاد گرفتن و فهمیدن این حرفه و 
کشــف بازیگری بود و هیچگاه به ستاره شــدن و شهرت کاذب و کسب درآمد 
آنچنانــی در این عرصه فکر نکردم و همین باعث شــد کــه من خیلی جدی؛ 
دغدغه مند و حرفه ای به بازیگری نگاه کنم. ســر کالس هایمان دوستانی بودند 
که فقط میخواســتند با این حرفه آشــنا شده و یک شبه ستاره شوند. به نظرم 
این افراد اگر هم به جایی برســند، از آن جایی که به دنبال تحصیل رشــته و 
فهم و درک این عرصه نیســتند، بعید می دانم موفق باشند. اما من این تفاوت 
را داشــتم که بسیار جدی به این مقوله نگاه می کردم و هنوز هم در تالشم که 
در فهــم و دانش بازیگری، چه روی صحنه و چه در تصویر به جایگاهی که دلم 

می خواهد برسم.
 چقدر در تئاتر گزیده کار هســتید؟ چــون نمایش های خوبی در 

کارنامه دارید؟
- مــن اصوال در هر دو مدیوم تصویر)تلویزیون و ســینما( و تئاتر گزیده کار 
هســتم. چون بــرای نقش هایم خیلی انرژی میگــذارم و در ابتدا هم گفتم که 
به همین دلیل ســعی می کنم در کارهایی حضور داشــته باشم که نهایتا برای 
مخاطب جذاب و تاثیر گذار باشــد. ولی در تئاتر نسبت به تصویر پیشنهادهای 
بهتــری دارم. چــون معتقــدم صحنه در واقــع نمایانگر توان بازیگر اســت و 
کارگردان های خوب و حرفه ای تئاتر می دانند این کار شــوخی بردار نیســت 
و صرفــا با آوردن یک چهره و یک ســتاره روی صحنه مخاطب آن لذت تام را 
از نمایش نمی برد. تماشــاچی زمانی از نمایش لــذت می برد که بازیگر با تمام 
وجودش نقش را بازی کند و تماشــاچی بتواند شــخصیت و فضایی که در آن 
قرار گرفته اســت را باور کند و تا االن ســعی کردم بهترین ها را در این شرایط 

انتخاب کنم.
 البتــه تعداد نمایش بد خیلی خیلی کمتــر از کارهای تصویری بد 

است. چرا؟
به این دلیل که در تئاتر خیلی بحث مالی و پول جریان ندارد و از طرفی به 
اندازه تلویزیون و ســینما شهرتی برای بازیگر و دیگر عوامل به همراه نمی آورد. 
به همین دلیل کســانی که در تئاتر فعالیت می کنند از نویســنده، کارگردان، 
بازیگر و عوامل پشــت صحنه، بیشتر از هر چیز دغدغه هنری و فرهنگی دارند 
و میخواهنــد کار خوب ارائه دهند. کما اینکه تماشــاچی های تئاتر هم خاص 
هستند. شــاید می توان گفت؛ درصدی زیادی از آنها دانش و سواد شان بیشتر 
از تماشــاچی عام اســت و با نگاه انتقادی نمایش را تماشا می کند و هر کاری 

رضایتمندی آنها را دربرندارد.
 چقدر معیار انتخاب نقش هایتان در تئاتر و تصویر متفاوت است؟

در تئاتر هم معیار انتخاب نقش هایم به مانند کار تصویر، به چالش کشــیده 
شــدنم و سخت بودن و البته تاثیرگذاری نقش است. یعنی نقشی باشد که هم 
نمودار جالبی داشــته باشد و هم حرفی برای گفتن. در واقع شاید دری را برای 
تماشاگر باز کند و یا نماینده قشری از جامعه باشد که تا به حال به آن پرداخته 

نشده است و ... قطعا چنین نقش هایی برایم ارزشمند است.
 و انتخاب هایتان نشــان داده که کوتاه و بلند بودن نقش برای تان 

مهم نیست...
- نمی توانم بگویم کمیت اصال برایم مهم نیســت اما به خودم ثابت کرده ام 
کیفیت نقش حرف اول را در انتخابم می زند. ممکن اســت در تئاتری فقط سه 
دقیقه حضور داشــته باشم ولی بدانم آن سه دقیقه تاثیر زیادی دارد. کما اینکه 
در تئاتر »زیبایی گاهی زن اســت » سهراب حسینی این تجربه را داشتم و این 
ریســک را برای اولین بار پذیرفتم که فقط در پایان نمایش حاضر شوم وجالب 

اینکه بازخورد خیلی خوبی هم تا به امروز گرفتم.
 از نمایش »جان گز« هم برایمان بگویید. کاری کامال متفاوت از بازی 

که آن سال ها در تلویزیون و نقش متفاوت در سریال پژمان داشتید
-جان گز یک تئاتر با چند اپیزود داســتانی متفاوت نوشــته هاله مشــتاقی 
نیــا و کارگردانی نیما دهقــان و با موضوع دفاع مقدس بود که ســال ۹۴ در 
سالن سرو اجرا شــد و بازیگرانش ناهید مسلمی، حسین مسافر آستانه، فرزین 

صابونی،هومن کیایی، علیرضا آرا، رویا میرعلمی و ... بودند.
در »جان گز« من دو نقش متفاوت داشــتم. نقش اول, کاراکتر یک عروس 
بود و نقش دوم خبرنگاری که برای مصاحبه به خانه شهیدی می رود که بعد از 
دو دهه و خورده ای خبر شــهادتش را به مادرش )ناهید مسلمی( داده اند. در 
کل اکثرتئاترهایی که بازی کرده ام را دوســت دارم و جان گز هم جزو همین 
تئاترها بود.تئاتری بود که در ذهن من ماند و ماندگار شــد؛ چه خاطرات بد آن 

و چــه خاطرات خوبش .جان گز دومیــن نمایش من با اجرای عمومی بود ولی 
هنوز اســترس تازه کار بودن در من وجود داشت، خصوصا شروع اجراها که با 
اجرا در جشــنواره دفاع مقدس هم زمان بود. زمستان بود و برف می آمد و من 
تا شروع نقشم در محوطه ســالن تمرین می کردم، یاد می آید »هومن کیایی« 

هم همینطور بود.
 چطور شد که در دومین کار، پیشنهاد بازی در دو نقش را داشتید؟
ابتدا پیشنهاد نقش عروس را به من دادند ولی بعد از اینکه سر تمرین رفتیم 
آقــای »نیما دهقان« تصمیم گرفتند نقــش دیگری هم بازی کنم. دختری که 
پدرش یک جانباز اســت و در روز عروسی اش در آرایشگاه بحثی درباره جنگ 
و کسایی که رفتند و ماندند ؛ بین آرایشگرها پیش می آید. دختر به یاد پدرش 

می افتد که چه رنج هایی تحمل کرده و حاال راننده تاکسی ست....
 پس برای شــما ماندگارترین کار در تئاتر جان گز اســت که هاله 

مشتاقی نیا نوشته و نیما دهقان کارگردانی کرده است؟
- نه، این سوال شــما در خودش جواب دارد. من از صفت تفضیلی استفاده 
نمی کنــم، می توانم بگویــم همه کارهایم در ذهنم وجود دارند، بعضی بســیار 
پررنگ و بعضی سوسو میزنند. برای مثال اولین حضورم در تئاتر و نقش حوری 
در نمایش »مضحکه ای شــبیه قتل« به کارگردانی آقای حسین کیانی را خیلی 
دوســت داشــتم. آقای کیانی این نقش را برای من نوشته بودند و خیلی برای 
من دلنشــین بود. خصوصا اینکه اولین تجربه تئاترم با اجرای عمومی در حدود 
۱۱۰ اجرا بود، تجربه ای شیرین و دوست داشتنی و همینطور نمایش »خاطرات 
هنرپیشه نقش دوم« نوشته »بهرام بیضایی« در نقش بلقیس که آن کار را هم 

دوست داشتم.
و »جیرجیرک نســخه پاراجایف« که به تازگی اجرای آن تمام شده 

است. این نمایش در چه جایگاهی برای شما دارد؟
- از سال گذشته دغدغه اجرای مونولوگ داشتم. و قرار بود اجرای مونولوگ 
با آرش ســنجابی در ترکیه و چند کشــور دیگر داشته باشیم که شرایط کرونا 
پیش آمد و به دلیل بســته شــدن مرزها از اجرا در ترکیه بازماندیم و در ادامه 
به پیشــنهاد آقای ســنجابی به تئاتر )جیرجیرک( پیوستم. از بین چند اپیزود 
پیشــنهادی 3 اپیــزود را انتخاب کردم که تجربه خیلــی خوبی برای من بود. 
همکاری با تعداد زیادی بازیگر در ســنین و تجارب مختلف توامان برایم بسیاز 
لذت بخش بود ضمن اینکه در طول تمرین و اجرا فضایی دوســتانه و صمیمی 
داشــتیم. متاسفانه به دلیل شرایط کرونا و فرارســیدن ماه محرم اجراها عقیم 
ماند و حق مطلب ادا نشــد. ولی در قیاس با شرایط، تعداد تماشاچی در همین 

مدت هم قابل توجه بود.
 از آبادان یازده 60 و انتخاب نقش نرگس بگویید. چه شد برای نقش 

این چنینی انتخاب شد، نقشی اینبار کامال جدی:

- البته قبال هم نقش کامال جدی در سریال »ماه و پلنگ« داشتم.
 و البته به نظرم سریال »ماه و پلنگ« کار ضعیفی بود...

- از نظر ساختار فیلم منظورتان است؟
 بله به نظر خیلی کار ضعیفی بود.

- من شــخصا فیلمنامه را دوست داشتم و اتفاقا مخاطب خود را هم داشت. 
ولی قبول دارم که می شــد اتفاق بهتری باشــد.اگر بدانید چقدر برای آن نقش 
زحمت کشــیدم و اذیت شدم و چه چیزهایی را در زندگی ام از دست دادم، به 
من حــق می دهید که این کار را یکی از مهمترین نقش هایی که تا امروز بازی 
کرده ام به حســاب آورم. خاطرم است برای برخی از سکانس های نقشم در ماه 
و پلنگ، به پیشــنهاد کارگردان و فیلمبــردار جای بدل کار بازی کردم و چند 
طبقه ســقوط کردم که موجب شد آسیب جدی ببینم و البته این اتفاق هرگز 

رسانه ای نشد.
 برگردیم به آبادان یازده60 و انتخاب نقش نرگس...

- آقــای خوشــبخت قبال از من بازی دیده بودنــد و زمانی که با من تماس 
گرفتند برای دو نقش مختلف گپ و گفت داشتیم و در نهایت من نقش نرگس 
را بازی کردم که اتفاقات و به طبع آن، خود کاراکتر دچار فراز و نشیب می شد 

و حضور و پایان موثری داشت. 
نقش نرگس در پروسه ساخت دچار تغییر یا حذف شد؟

- در واقع در زمان فیلمبرداری سکانس های زیادی گرفتیم که قسمتی از آن 
در تدوین جشنواره بیرون ماند.

 شاید به همین دلیل است که مخاطب احساس می کند، نرگسی که 
در ابتدای حضورش زنی منفعل و ترسو بود؛ چطور چنین پایانی را رقم 

می زند؟
-اتفاقا نرگس منفعل نبود. یک زن منفعل که وسط جنگ از تهران تا جنوب 
را برای دیدن نامزدش طی نمی کند . در آغاز او ســاده و چشــم و گوش بسته 
و در آرامش بزرگ شــده و شخصیتی سنتی بود که در ادامه تغییر یافت و بی 
پروا به دل آتش زد. این دختر یک نمونه از افراد بی گناهی اســت که بی خبر 
زندگی روزمره می گذراندند و اســم جنگ هم برایشــان غریب بود و یکباره با 
جنگ مواجه و درگیرآن میشوند. نرگس در واقع نمادی از این دسته آدم ها در 

دوران جنگ بود.
 از بازخوردهای مخاطب بعد از اکران فیلم در جشــنواره بگویید. با 

توجه به اینکه فیلم آبادان یازده 60 جزو پنج رای آراء مردمی بود.
- بازخوردها خیلی خوب بود و مردم با فیلم ارتباط خوبی برقرار کرده بودند 
و با این که این فیلم در ژانر ســینمای جنگ بود ولی همه شخصیت ها برگرفته 
از مــردم عادی بودند. در فیلم نه خاکریزی می بینیم و نه ســربازی و نه حتی 

یک عراقی.
واقعیتــی از دل زندگی مردم و چیزی که بر اســاس مســتندات به تصویر 
کشــیده شــد ودر نهایت هم اون پایان غیر قابل پیش بینی ...که برای مخاطب 

جذاب و تاثیرگذاربود.
 االن که کار را می بینید دوست داشتید همین نقش را بازی کنید یا 

نقش دختر آبادانی را؟
- مــن هر نقشــی بازی می کنم را دوســت دارم و ســعی می کنم تا جایی 
کــه کارگردان این اجــازه را بدهد به آن پروبال دهم. ولــی نرگس به نظرم از 
همان ابتدا متفاوت بود. البته نقش مریم )دختر آبادانی( را هم خیلی دوســت 
داشــتم. اما چالش کارآکتر مریم برای من لهجه اش بود، و نمودار شــخصیتی 
نرگــس هم جذابیت خاص خودش را داشــت و رســیدن از یک ضعف به یک 
قــدرت و در نهایــت از جان گذشتن...شــخصیت را زیبا کرده بــود. به همین 
 دلیل خیلی دوســتش داشتم وقطعا اگر به آن زمان برگردم دوباره این نقش را

 بازی می کنم.
 با توجه به این حضور موفق ترجیح شــما در ادامه بازیگری سینما 

است؟
- فضای ســینما را که خیلی دوست دارم، اتفاقا با روحیه ام سازگارتر است 

ولی داستان و نقش و تیم که خوب باشند مدیوم چندان تاثیرگذار نیست.
 حاضر هستید برای رسیدن به نقشی که خیلی برایتان مهم است و 

یا کارگردان خاصی دارد از دستمزد تان بگذرید؟
- بلــه. بــه نظرم بودن در یک ســری کارهــا حکم تحصیل را دارد. شــما 
حاضرهستید با جان و دل سرکار آن شخص حاضر باشید و چیزی یاد بگیرید .

 و چــه کارگردان هایی حضور در کارشــان برایتان کالس بازیگری 
است؟

- اجازه بدهید نام نبرم ولی چه در عرصه نمایش و چه در ســینما هســتند 
افرادی که آنقدر ارزشــمندند که برای همکاری با آن ها بحث عدد و رقم، دیگر 

معنا ندارد.
منبع: سایت 31 نما 

گفت وگو با ویدا جوان از »پژمان« تا »آبادان یازده 60«

بازیگر نمی تواند یک تنه ضامن موفقیت کار شود
سمیرا جعفری 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شهرداری گرمدره در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه با مشخصات ذیل از طریق پیمانکاران واجد صالحیت اقدام نماید:

تضمین شرکت در مناقصه اعتبار مصوب )ریال(نوع و میزان خدمات یا کاال
)ریال(

مدت اجراءگواهینامه صالحیت

تامین نیروی انسانی جهت انجام عملیات کنترل و 
نظارت بر ساخت و سازها )جلوگیری از ساخت و 
سازهای غیر مجاز، سدمعبر و ...( به تعداد 20 نفر

10/000/000/000500/000/000
اداره کار با سازمان برنامه 

12 ماهو بودجه کشور

حداقل رتبه پنج )5( راه 5/000/000/000250/000/000تراش و روکش آسفالت و ساخت پل فلزی
و باند

6 ماه

-  مهلت و قبول و محل پیشنهادات )اسناد مناقصه(: متقاضیان پیشنهاد می توانند از تاریخ انتشار آگهی )99/08/11( تا پایان وقت اداری تاریخ 99/08/20 جهت 
دریافت اسناد مناقصه به شهرداری گرمدره به نشانی: کیلومتر22 جاده مخصوص تهران - کرج مراجعه یا با شماره 3-36101201-026 تماس حاصل نمایند.

- متقاضیان پیشنهاد میبایست، پیشنهاد خود را )پاکت های الف، ب و ج( به صورت سربسته، الک و ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت اداری مورخ 99/08/28  
به دبیرخانه شهرداری گرمدره به نشانی مذکور تحویل نموده و رسید دریافت نمایند. 

- متقاضیان پیشنهاد می بایست سپرده شرکت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانکی که حداقل دارای ۶۰ روز اعتبار و قابل تمدید باشد و یا فیش واریزی به 
حساب جاری شماره 461504309376025003 به نام شهرداری گرمدره نزد بانک انصار شعبه گرمدره کد ۴۶۱۵ واریز نمایند.

-  برندگان اول و دوم و سوم در مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند و یا استنکاف ورزند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و پس 
از عقد قرارداد به ترتیب با نفر اول یا دوم و یا سوم سپرده نفرات بعدی مسترد خواهد گردید.

- به استناد بند۵ ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
- تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری گرمدره و بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت برای تامین نیروی انسانی تاریخ 99/08/29 راس ساعت ۱2 می باشد. 

و برای تراش و روکش آسفالت و ساخت پل فلزی تاریخ 99/9/1 راس ساعت ۱۴ می باشد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصات مذکور می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/18

)نوبت اول(

عباس دادخواه - شهردار گرمدره

 
آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی )ارزیابی کیفی(

فراخوان شماره: 2099092421000033
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان هرمزگان)سهامی خاص(

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصــه عمومی احداث خــط انتقال گاز 2۰ اینچ بندر لنگه را از طریق ســامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید: 
1- موضوع مناقصه: احداث 72 کیلومتر خط انتقال گاز 2۰ اینچ بندر لنگه 

2- مدت قرارداد: 2۴۰ روز تقویمی
3- اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: بندرعباس- بلوار گاز- شهرک فجر 

– شرکت گاز استان هرمزگان - دفتر امور قراردادها - تلفن 07632197236 
4 - مهلت زمانی دریافت اســناد فراخوان: پس از تاریخ انتشار نوبت دوم 

آگهی
5- مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: حداقل ۱۴ روز پس از اتمام مهلت 

دریافت اسناد فراخوان
6- به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمي گیرد.

7- به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های 
متناسب پیشنهادی وزارت نفت استفاده می گردد.

8- حداقل رتبه قابل قبول جهت شــرکت در مناقصــه: رتبه دو نفت و گاز یا 
رتبه یک تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار، رفاه 

و امور اجتماعی. 
ضمنا کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد 
استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، 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 فراخوان 
محقق ســازند. اطالعات و اســناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی 

کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
شماره مجوز: 4100 .1399

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/7
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/11

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

)نوبت دوم(

 
آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره: 

 993132988035312
شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید.

جمع عددی                                         شماره تقاضاموضوع مناقصهتعداد قلم

Emergency shut down ball valves1031-32-98803-53-012

کاال باید ساخت داخل باشد.

لذا کلیه شــرکت هایی که فعالیت آنها مرتبط با شــرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف 
مدت ۱۴ روز از تاریخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به سایت اینترنتی ذیل الذکر، نسبت به استخراج و تکمیل 
)فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با اســتانداردهای شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب( و ارسال آن به همراه 
مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی )برای معامالت کمتر از بیست برابر 

نصاب معامالت متوسط( به آدرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند.
فرم پرسش نامه ارزیابی → مدیریت تدارکات و امور کاال →مزایده و مناقصه→ کسب و کار→ 

 WWW.NISOC.IR  
کســب حداقل نمره ۶۰ در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامی 

است.
 ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2/525/000/000 ریال می باشد.

آدرس پستی:

 اهواز – کوی فداییان اســالم )نیوساید(- خیابان شهریور-مجتمع تدارکات و امور کاال-ساختمان ۱۰2- 
اداره تدارکات خرید کاالهای داخلی- واحد اتاق  کدپستی 54579-61138 تلفن : 061-341

تلفن: 061-341-25129
درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شــرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال  

 WWW.IETS.MPORG.IR /  WWW.NISOC.IR / WWW.SHANA.IR
آدرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه، آخرین مهلت پاکات به کمیسیون مناقصات 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و همچنین تاریخ گشــایش پاکات فنی، متعاقبا به مناقصه گرانی که 

صالحیت دریافت اسناد و مدارک مناقصه را احراز نموده اند، به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/14

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

 شماره مجوز: 4314. 1399

)نوبت اول(

 DT 1

2 قلم


