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دعوت از »خورشید« و »دشت خاموش«
 به جشنواره استکهلم

دو فیلــم ایرانــی »خورشــید« و 
»دشــت خاموش« نماینده ســینمای 
ایران در سی و یکمین جشنواره فیلم 

استکهلم در کشور سوئد خواهند بود.
به گزارش ایســنا، »خورشــید« به 
کارگردانی مجید مجیدی و »دشــت 
خاموش« از احمــد بهرامی در بخش 
و  فیلم  »Open Zone« جشــنواره 
در کنار فیلم های »تابســتان ۸۵« ساخته »فرانســوا اوزون«، »پینوکیو« به 
کارگردانــی »متئو گارونه«، »روابط« فیلم افتتاحیه جشــنواره ونیز ســاخته 
»دنیلــه لوکه تی«، »زنی کــه دوید« از »هونگ سانگ-ســو« و »درس های 

پارسی« ساخته »وادیم پرلمان« به روی پرده می رود. 
فیلم »خورشید« ســاخته مجید مجیدی اولین نمایش بین المللی خود را 
در بخش رقابتی هفتاد و هفتمین جشــنواره فیلم ونیز تجربه کرد و در نهایت 
روح اهلل زمانی توانست جایزه جایزه مارچلو ماسترویانی ویژه بهترین بازیگران 
نوظهور جشــنواره را از از آن خود کند و فیلم »دشت خاموش« به کارگردانی 
احمد بهرامی نیز در نهایت موفق به کسب جایزه بهترین فیلم بخش افق های 

ونیز ۲۰۲۰ شد.
امسال »مارتین اسکورســیزی« کارگردان ۷۷ ساله آمریکایی جایزه اسب 
برنزی یک عمر دســتاورد هنری جشــنواره فیلم استکهلم را با حضور در این 

رویداد سینمایی دریافت خواهد کرد. 
ســی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم استکهلم از تاریخ ۱۱ تا۲۲ نوامبر 

)۲۱ آبان تا ۲ آذر( در کشور سوئد برگزار می شود.

دو جایزه بین المللی برای »گورکن«
فیلــم ســینمایی »گورکــن« در 
جشــنواره های فیلم برکلــی آمریکا و 
بانکوک تــای تایلند موفق به کســب 

جایزه بهترین فیلم شد.
به گزارش ایســنا، فیلم ســینمایی 
»گورکــن« به کارگردانی کاظم مالیی 
و به تهیه کنندگی ســینا سعیدیان، در 
بیست و نهمین جشنواره  فیلم برکلی 
آمریکا موفق به دریافت جوایز بهترین فیلم خارجی زبان و بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران شد. این فیلم هفته گذشته نیز در بخش مسابقه ششمین جشنواره  
بین المللــی فیلم بانکوک تای تایلند« به نمایش درآمد و جایزه بهترین فیلم را 

از این رویداد سینمایی دریافت کرد.
امسال ششمین جشــنواره  بین المللی فیلم بانکوک تای از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ 
اکتبر )۴ تا ۷ آبان( با رعایت دستورالعمل های بهداشتی به صورت حضوری در 

شهر بانکوک تایلند برگزار شد.
بیســت و نهمین جشــنواره  فیلم برکلی نیز به عنوان یکی از قدیمی ترین 
جشــنواره های مســتقل آمریــکا، از ۲۹ اکتبر تا اول نوامبــر )۸ تا ۱۱ آبان( 
بــه صــورت ترکیبی از رویدادهــای فیزیکی و آنالین در شــهر برکلی ایالت 

کالیفرنیای آمریکا برگزار شد. 

اکران فیلمی با بازی الناز شاکردوست در توکیو
پوستر بین المللی فیلم سینمایی »تی تی« به 
تهیه کنندگی و کارگردانی آیدا پناهنده، همزمان 
با نخســتین نمایش جهانی آن در فستیوال فیلم 

توکیو ۲۰۲۰ منتشر شد.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از روابط عمومی 
پروژه، فیلم سینمایی »تی تی« چهارمین ساخته 
آیدا پناهنده است که با متنی از ارسالن امیری و 
خودش، زمستان سال گذشته جلوی دوربین رفت 
 Tokyo Premiere و اولین نمایش آن در بخش
۲۰۲۰ این فســتیوال ژاپنی بوده که در سه نوبت 
برای تماشــاگران، رسانه ها و مطبوعات به نمایش درآمده است. همچنین در روز 
۴ نوامبر نشست پرسش و پاسخ کارگردان با فستیوال توکیو و تماشاگران فیلم  و 

گفت و گو با مطبوعات ژاپنی به صورت آنالین برگزار شد. 
»محمدحسین هوشمندی« طراحی پوستر بین المللی فیلم »تی تی« را بر عهده 

داشته است.
پارسا پیروزفر، الناز شاکردوست و هوتن شکیبا بازیگران اصلی این فیلم هستند 
و کمپانی Dreamlab Films به مدیریت نسرین میرشب پخش جهانی آن را 

بر عهده دارد.
فهرست عوامل اصلی فیلم به شرح زیر است:

تهیــه کننده و کارگردان: آیدا پناهنده/ مجری طرح: حامد پروین خســروی/ 
فیلمنامه: ارسالن امیری- آیدا پناهنده/ مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی/ طراح 
صحنه و لباس: امیر اثباتی/ مدیر تولید: مسعود دلیری/ صدابردار: وحید مقدسی/ 
آهنگســاز: علیرضا افکاری/ صداگذار: بهمن اردالن/ طــراح چهره پردازی: عباس 
عباســی/ تدوین: عماد خدابخش- ارسالن امیری/ برنامه ریز: خسرو نصیری خواه/ 
مشــاور رســانه ای: محمد حیدری/ مدیر امور پس تولید: نیما دبیــرزاده/ طراح 
جلوه های دیداری: وحید قطبی زاده/ دستیار اول کارگردان: عباس بهبودی/ عکاس: 

امید صالحی/ اصالح رنگ: هوتن حق شناس.

اخبار کوتاه

هیچ کس فکر نمی کرد روزی همه دنیا و آدم هایش دچار جنگ فرسایشی نسبت 
به یک پدیده ناشناخته شوند و همگی در برابر یک ویروس به نام کرونا کم بیاورند.

به گزارش هنر آنالین ، سینما نیز همانند تمام بخش ها و اقشار انسانی و دیگر 
هنرهای همگانی از آسیب های جبران ناپذیر ویروس کرونا دور نمانده است. در ایران 
ما نیز این شــش، هفت ماه متأثر از همین حال و هوای اندوه زده است و به لحاظ 
اقتصادی و مدیریتی نیز آســیب های بسیاری وارد شده است، اما همچنان سینما 
زنده است و تولیداتی را پیش روی داشته و نمایش آثارش در سینماها و پلتفرم های 
اینترنتی به شکل گیشه ای و آنالین پیش می رود. هرچند آن روال عادی را به دنبال 
نداشــته و آسیب و زیان ها رفته رفته خودنمایی می کنند. اما هنوز سینما و اهلش 
پابرجایند و چشم امید به روزهای خوش دارند. در این گزارش از فروردین تا شهریور 

۹۹ را با مهم ترین رویدادها و چالش هایش مرور می کنیم.
تعطیلی تولید

بیستمین روز از فروردین ماه ۹۹ با اخبار و حاشیه های فراوانی در عرصه فرهنگ 
و هنــر روبرو بود که ازجمله مهم ترین آن ها می توان به توقف تولید و فیلمبرداری 
اکثر آثار سینما و تلویزیون به دلیل شیوع کرونا اشاره کرد. هرچند در ادامه تولیدات 
از سر گرفته شد، اما تولیدات با خطر جانی بسیاری برای عوامل همراه شدند و کم 
نبودند تولیداتی که به دلیل ابتال یک یا چند نفر از عوامل به تعطیلی منجر شدند. 
این در حالی است که در دو ماه پایانی سال ۹۸، برای تولید و گرفتن پروانه نمایش 
تقاضاهای بســیاری روانه وزارت ارشاد شــد که از آن سو نیز جا ماندن فیلم های 
تولیدشده در سال پیش از گردونه اکران، حجم فیلم های در صف اکران را باال برده و 
برنامه و تدبیر دشواری را در سال آینده به دنبال خواهد طلبید که اگر چنین نشود، 

گردونه اکران و تولید با پیچیدگی های بسیاری روبرو می شود.
تعطیلی جشنواره بین المللی فیلم فجر

به دلیل تأثیر بحران کرونا بر تمامی فعالیت ها و رویدادهای مهم سینمایی جهان، 
جشــنواره جهانی فیلم فجر که هر سال در اردیبهشت ماه برگزار می شد، در سال 
۱۳۹۹ برگزار نشــد و به سال آینده موکول شد. محمدمهدی عسگرپور که پس از 
ســید رضا میرکریمی برای نخستین بار دبیر سی  و نهمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر را بر عهده دارد، در پی عدم برگزاری جشنواره در گفت وگویی اعالم کرد: در پی 
شیوع ویروس کرونا در سطح جهان طی سه ماه اخیر و پس از بررسی های اولیه در 
اسفندماه ۹۸، به نظر رسید امکان برگزاری سی  و نهمین جشنواره جهانی فیلم فجر 
به جای پایان فروردین ۹۹ در نیمه دوم خرداد وجود دارد، اما روند شــیوع بیماری 
به گونه ای پیش رفت که تعدادی از جشنواره های جهانی که در نیمه اول سال ۹۹ 

در تقویم جشنواره ها ثبت شده بودند، لغو شدند و یا به تعویق افتادند.
وی همچنیــن بیان کرد: در حال حاضر با این که امکان برگزاری نیمه مجازی 
این جشنواره وجود دارد و بخش قابل توجهی از روند اجرایی جشنواره مثل انتخاب 
فیلم های بخش های مختلف و طراحی برخی زیرســاخت های جدید طی شده، اما 
به دلیل نبود امکان حضور بیشــتر فیلمسازان و دست اندرکاران خارجی که شامل 
عمده کشــورهای درگیر با ویروس کرونا هستند و همچنین شرایط داخلی، طی 
هماهنگی با دکتر انتظامی رئیس ســازمان سینمایی و همچنین فیاپف، برگزاری 
سی  و هشتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر در سال ۱۳۹۹ لغو و از هم اکنون 

تمهیدات الزم برای برگزاری در خرداد ۱۴۰۰ اندیشیده شده است.
اکران آنالین

طرح سینمای آنالین از ۲۴ فروردین ماه ۹۹ برای حمایت از سینمای ایران در 
بحران متأثر از شیوع بیماری کرونا و با نمایش فیلم »خروج« به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیا آغاز به کار کرد که در ادامه این مسیر چهار فیلم »طال« پرویز شهبازی، 
»زیر نظر« مجید صالحی، »مهمان خانه ماه نو« تاکفومی تسوتسویی و »تیغ و ترمه« 

کیومرث پوراحمد نیز به آن پیوستند.
همچنیــن به دنبــال این اقدام، دو فیلــم »حکایت دریا« بهمــن فرمان آرا و 
»کشتارگاه« عباس امینی نیز تصمیم به اکران آنالین گرفتند. تا پیش از اکران این 
دو فیلم جدید و با گذشــت بیش از یک ماه از شروع این طرح از تعداد بلیت های 

فروش رفته حدود نیم میلیون بلیت درمجموع دو پلتفرم خریداری شد.
فیلم ســینمایی »حکایــت دریا« با نام قبلــی »دل دیوانه« بــه کارگردانی و 
نویسندگی بهمن فرمان آرا محصول ســال ۱۳۹۵ است که اولین بار در جشنواره 
جهانی فجر سال ۹۷ نمایش داده شد. فاطمه معتمداریا، لیال حاتمی، علی نصیریان، 
علی مصفا، رؤیا نونهالی، صابر ابر، پانته ا پناهی ها، داریوش اسدزاده، مریم بوبانی و 
بهمن فرمان آرا از بازیگران اصلی فیلم »حکایت دریا« هستند. در خالصه داستان 
فیلم آمده اســت: طاهر محبی )با بازی فرمان آرا( نویسنده مشهوری است که بعد 
از دیدن صحنه یک قتل خشــونت بار، به هم می ریزد و مدتی در بیمارستان روانی 
بستری می شود. بعد از مرخص شدن به او می گویند همه چیز به روال قبل برگشته 

است اما توهمات بی امان به سراغش می آیند...
اکران آنالین این فیلم از روز پنجشــنبه ۱۵ خردادماه در پلتفرم های اینترنتی 
فیلیمو و نماوا آغاز شد و مانند دیگر آثار، بهای بلیت این فیلم ۱۵ هزار تومان بود و 

پس از خرید بلیت فیلم به مدت ۶ ساعت مهلت تماشایان وجود داشت.
در فیلم سینمایی »کشتارگاه« به کارگردانی عباس امینی نیز که با اقبال عمومی 
روبرو شد، مانی حقیقی، امیرحسین فتحی، حسن پورشیرازی، باران کوثری و حامد 

علیپور ایفای نقش کرده اند.
اما در ادامه و برای بهتر دیده شــدن آثار اکران درایوین ســینما یا همان طرح 
سینما ماشــین نیز از دیگر طرح هایی بود که در دوران شیوع کرونا آغاز شد و دو 

فیلم »خروج« و »طال« تجربه آن را پشت سر گذاشتند.
در پلتفرم های پخش فیلم تا پایان شهریور فیلم هایی ازجمله »خروج«، »طال«، 
»زیر نظر«، »بهت«، »تیغ و ترمه«، »مهمان خانه ماه نو«، »هفت و نیم«، »حکایت 
دریا«، »لتیان«، »گیلدا«، »بنفشــه آفریقایی« و »کشتارگاه« اکران آنالین شدند. 

اگرچه بعضی از آنها به تناسب شرایط فعلی، فروش نسبتاً خوبی داشته اند اما امکان 
دسترسی به تعداد مخاطب و میزان فروش آن ها به جز آنچه از طریق خود سامانه ها 

اعالم می شود، در دست نیست.
آغازی دوباره برای سینما

یکم تیرماه روزی اســت که سینماهای کشور پس از بیش از سه ماه تعطیلی 
بازگشایی و چرخه اکران به راه می افتد، دراین بین آثاری همچون »خوب، بد، جلف« 
پیمان قاسم خانی و »جهان با من برقص« سروش صحت به پرده نقره ای بازگشتند 

و فیلم های »طال« و »خروج« نیز هم زمان با اکران آنالین، به سینماها می آیند.
در تازه ترین برنامه ســینمایی هفت، مدیر روابط عمومی ســازمان سینمایی، 
پیرامون بازگشــایی سینماها گفت: »از اول تیرماه، قرار است سینماها با ضوابطی 
که ســتاد ملی مبارزه با کرونا تأیید کرده و با ۵۰ درصد ظرفیت بازگشایی شود«. 
بنا بر گفته مســعود نجفی از اول تیرماه، هفت فیلم اکران می شود که شامل پنج 
فیلمی اســت که از اسفند اکرانشان متوقف شــد و دو فیلم جدید نیز به نمایش 

درخواهند آمد.
»شنای پروانه«، اولین ساخته سینمایی محمد کارت، از گزینه های اکران نوروز 
۹۹ بود که به دلیل پاندمی کرونا اکران آن به تعویق افتاد. این فیلم به تهیه کنندگی 
رسول صدر عاملی و بازی جواد عزتی، طناز طباطبایی، امیر آقایی، پانته آ بهرام، علی 
شــادمان، آبان عسکری و علیرضا داوود نژاد، در جشنواره فیلم فجر به شدت مورد 
استقبال قرار گرفت و عالوه بر نامزدی در ۱۲ رشته، توانست سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین بازیگر مکمل زن و مرد، صداگذاری و صدابرداری 
و تدوین را از آن خود کند. »شنای پروانه« قصه ای در پایین شهر را روایت می کند 

که مردی در پی اتفاقی همسرش را به قتل می رساند و...
به غیر از »شنای پروانه«، »چهل و هفت« احمد اطراقچی، دومین فیلم جدیدی 
بود که متقاضی اکران تیرماه شد. فیلمی که شاید در شرایط عادی، به این زودی ها 
نمی توانســت رنگ پرده را به خود ببیند و شــاید در مناسبات اکران جا می ماند. 
امــا حاال این فیلم بــه کارگردانی احمد اطراقچی و عطااهلل تبریــزی، روانه اکران 
شــد. »چهل و هفت« روایتگر داستان سه زن از سه طبقه اجتماعی در شب آغاز 
زمستان است. الدن مستوفی، مهدی احمدی، شیدا خلیق، رابعه مدنی، مهرنوش 
ستاری، بهنام مؤمنی، فرشته آلوسی، بهزاد داوری، احسان شاملو، محمدرضا غفاری، 
حمیدرضا آذرنگ، شقایق فراهانی و ریما رامین فر در این فیلم ایفای نقش کرده اند.

»خوب، بد، جلف ۲: ارتش سری«، ساخته پیمان قاسم خانی، نیز از گزینه های 
اکــران نوروز ۹۹ بود که ۳۰ بهمن به مدت چهار روز بر روی پرده ســینماهای 
سراسر کشور رفت و از سوم اسفند به علت شیوع بیماری کرونا سینماها تعطیل 
شــد. با توجه به فروش باالی قســمت اول این فیلم و حضور بازیگرانی همچون 
پژمان جمشیدی، سام درخشانی، حامد کمیلی، فرهاد آییش و گوهر خیراندیش 
و همچنین سابقه درخشــان پیمان قاسم خانی در عرصه طنز، به نظر می رسید 
»خوب، بد، جلف ۲« بتواند در گیشــه موفق باشــد. قاسم خانی پیش تر با اکران 
آنالین این فیلم مخالفت کرد و گفت: تماشــای کمدی در ســالن سینما حال 
بهتری دارد و این که مردم همه با هم بخندند، یک تجربه دســته جمعی جذاب 
است. لذت فیلم کمدی دیدن در سینما برای شخص من باالتر از هر چیز دیگری 

است.

اما در ادامه اولین ساخته سینمایی سروش صحت، فیلم دیگری است که از اول 
تیرمــاه بار دیگر به روی پرده رفت. »جهان با من برقص« پیش از شــیوع کرونا و 
تعطیلی سینماها در دی ماه سال ۹۸ به روی پرده رفت و در رتبه اول جدول فروش 
هفتگی قرار داشــت. در ادامه این فیلم به اکران آنالین تن نداد، اما طرح ســینما 
ماشــین را تجربه کرد که با استقبال مخاطبان روبرو شد. علی مصفا، جواد عزتی، 
هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، سیاوش چراغی پور، کاظم سیاحی، بهار کاتوزی، 
رامین صدیقی، پاوان افســر، شــیوا بلوچی، مهیار پوربابایی و مهراب قاسم خانی، 

بازیگران این فیلم هستند.
فروش ناکام

با پایان مرداد »شنای پروانه« که در روز های پایانی تیر از اکران انصراف داد، با 
دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و »خوب بد جلف ۲« که هم زمان در سامانه های 
آنالین به نمایش درآمده است با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رتبه های اول و 
دوم پرفروش ترین آثار سال ۹۹ را در اختیار دارند. بعد از آن ها فیلم »زن ها فرشته اند 
۲« قرار گرفته اســت. این اثر در طول پنج هفته نمایش خود فروشش تنها ۵۰۰ 
میلیون تومان بوده اســت. این سه فیلم از امید های اکران بودند و انتظار می رفت 
مخاطبان بســیاری را بتوانند با خود همراه کنند، اما شکست آن ها در گیشه عماًل 
باقی ســینماگران را از اکران آثارشان منصرف کرد. به طوری که در هفته های اخیر 
تنها آثاری، چون »قتل عمد« و »تا ابد« که شاید در شرایط عادی هم نمی توانستند 

مخاطبان چندانی را با خود همراه کنند متقاضی نمایش در سینما ها شدند.
نمایش خانگی

امــا در ادامه این روند مدیریتی و مالحظاتی نظــارت بر نمایش خانگی از آن 
چالش هایی اســت که بســیاری را در این دوره رکود اجباری سینما، درگیر خود 
کرد که این اختیار را همچنان برای وزارت ارشــاد بدانند یا آن را به صدا و ســیما 

واگذار کنند.
۲۶ مردادماه ســال جاری بود که روابط عمومی سازمان سینمایی خبر صدور 
مجوز برای برنامه ترکیبی »هم رفیق« را منتشر کرد. خبری که به سرعت با واکنش 
ساترا )سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی( مواجه شد.

ساترا بالفاصله در اطالعیه ای این مجوز را بی اعتبار دانست و اعالم کرد که صدور 
این مجوز ها تنها در صالحیت ســاترا اســت. همین موضوع باعث شد تا اختالف 

قدیمی نظارت بر شبکه نمایش خانگی دوباره سر باز کند.
البته پس از ساترا این بار نوبت پاسخ به وزارت ارشادی ها رسید. طباطبایی نژاد 
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی پس از موضع گیری ساترا اعالم کرد که 
طبق قانون مسئولیت صدور مجوز محتوا در شبکه نمایش خانگی، اعم از فیزیکی و 

مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
بااین حــال ماجرا به اینجا ختم نشــد و این بار جامعه صنفی تهیه کنندگان به 
انتقاد از صدا و ســیما پرداخت و اعالم کرد که شبکه نمایش خانگی باید با وزارت 

ارشاد باشد.
جامعه صنفی تهیه کنندگان با انتشــار یادداشتی، از تخریب سریال های شبکه 
نمایش خانگی توســط صدا و ســیما انتقاد کرده و گفتند کــه »جامعه صنفی 
تهیه کنندگان با حمایت از سخنان بی پرده و صریح مدیر اداره نظارت و ارزشیابی 
درباره شــبکه نمایش خانگی خواســتار نظارت وزارت ارشاد به عنوان متولی امور 
فرهنگی در کشور به این رسانه تأثیرگذار است و معتقد است رسانه ملی اگر توان 
جــذب مخاطب و ایجاد رضایت در میان بینندگانش را داشــت باید با هزینه های 
گزافی که برای سریال های تلویزیونی می کرد امروز یکی از پربیننده ترین رسانه ها 

باشد.«
پس از جامعه تهیه کنندگان، نوبت واکنش به کانون کارگردانان رسید تا مخالفت 
خود را نسبت به نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی نشان دهند. آن ها نیز 
در بیانیه ای تأکید کردند که »کانون کارگردانان پیش از این هم مخالفت صریح خود 
را با واگذاری مجوز سریال های نمایش خانگی به صدا و سیما اعالم کرد و این مسئله 
را باعث تخریب روند این تولیدات دانست که می تواند صد ها تن از اهالی سینما را در 
شرایط سخت این روز ها مشغول به کار کند.« اما در مجلس فعلی صدای مخالفی 
شکل گرفته که خالف مجلس قبلی، قصد دارد تا این اختیار را از وزارت ارشاد به 

صدا و سیما منتقل کند.

 گزارشی از وضعیت سینما در روزهای کرونایی

حکایت تلخ هنر هفتم در این روزهای ایران

 

آگهی مناقصه )عمومی(
شرکت گاز استان خراسان رضوی)سهامی خاص(

1- مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2- موضوع مناقصه: اصالح شبکه و انشعابات، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه 

گازرسانی کاشمر
3- شرایط اولیه متقاضیان:

الف – دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه 
ب – دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار 

ج – دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
د – ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
4- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده 

تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد.
5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/841/950/000 ریال )یک 
میلیارد و هشــتصد و چهل و یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال( می باشــد که 
می بایست براساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی 
به شــماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 تهیه گردد و حتما اصل آن 
قبل از آخرین مهلت ارائه پیشــنهاد قیمت به صورت دســتی تحویل دفتر حراست 
شرکت گاز خراسان رضوی واقع در مشهد – بلوار خیام – نبش تقاطع ارشاد – طبقه 

همکف گردد.
6- مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 99/08/14 لغایت 

آخر وقت اداری 99/08/20
7- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت: ساعت ۹:۰۰ صبح 

مورخ 99/09/02
8- پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۰:۰۰ مورخ 99/09/02 در کمیسیون مربوطه 
باز و خوانده می شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه 

داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.
9- یــادآوری می گردد کلیه مراحــل مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
ســایت در  آگهــی  ایــن  متــن  بــه  دسترســی  اســت  ذکــر   شــایان 

 www.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با 
تلفن: 37072212 -051 تماس بگیرید.

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/08/17

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

)شماره مجوز: 1399/4370(

)نوبت دوم(

 
فراخوان مناقصات عمومی دو مرحله اي خرید انواع کابل

 به شرح جدول ذیل
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

شــرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی در نظر دارد مناقصات عمومی دو مرحله اي خرید انواع کابل فشــار ضعیف آلومینیومی و مســی و فشــار متوسط 
آلومینیومی به شــرح جدول ذیل و برابر مشــخصات فني پیوست اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
 مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس:

 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت 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 مناقصه در سامانه: روز پنج شنبه  مورخ 99/08/15
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: ساعت ۱۹ روز شنبه  مورخ 99/08/24

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ 99/09/03
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب: ساعت ۱۳ )یک بعد از ظهر( روز چهارشنبه مورخ 99/09/05 خواهد بود.

تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج )پیشنهاد قیمت( پیشنهاد دهندگان، با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی پیشنهاد دهندگان توسط 
کمیته فنی بازرگانی، در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.

توضیح: پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه، تضمین های معتبر )براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه( تهیه و تسلیم نماید 
و به پیشنهاد های فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 مبلغ  کل تضمین شرکت درموضوع  مناقصه و شماره فراخوانشماره مناقصه
نوع اعتبارمناقصه )به ریال(

99-135
خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی و مسی 

  شماره فراخوان )2099009003000051(
منابع داخلی463.000.000

99-136
خرید  3000 متر کابل فشار متوسط آلومینیومی 185*1

)شماره فراخوان 2099009003000052(
منابع داخلی463.000.000

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: ارومیه – بلوار ارتش-سربازان گمنام-ارتش. شرکت توزیع نیروی برق استان، تلفن ۳۱۱۰-۰۴۴ داخلی ۴۳۳۹  

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-27313131

دفترثبت نام: 88969737- 021و 021-85193768
دفتر ثبت نام ارومیه: 09144443544 - 04432232113

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir »بخش ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر« موجود است.
ضمنا فراخوان مناقصه در سایت هاي اطالع رسانی معامالت صنعت برق )شرکت توانیر( و سایت شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات  

به ترتیب به آدرس هاي:
Iets.Mporg.ir   ,WWW.Waepd.ir     ,WWW.tavanir. org.ir   قابل مشاهده است.

توضیح: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/17

 نوبت دوم 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی

 
آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(

 یک مرحله ای 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربي

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربي در نظر دارد نسبت به تجدید برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای به شرح ذیل اقدام 
نماید، لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه ذیل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند: 

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

مبلغ تضمین 
)ریال(

قیمت اسناد 
)ریال(

محل تامین اعتبار

بهره برداری و نگهداری از کلیه تاسیسات 
تولید و توزیع آب در  جنوب 2 استان  

آذربایجان غربی )شهرهای پیرانشهر، الجان، 
مهاباد، گوگ تپه، سردشت، میرآباد، ربط(

منابع داخلی 32،754،002،421121،250،000،000500،000

گواهینامه ها: صالحیت رتبه 5 آب- رتبه 5 رشته تامین، انتقال و توزیع از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و گواهینامه صالحیت ایمنی

**تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما می باشد.**

۱( از تاریخ 1399/08/14  لغایت 1399/08/20  با ارائه معرفی نامه کتبی و رســید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حســاب جاری ســیبا شــماره 
0105719774005 نزد بانک ملي، اســناد ارزیابی کیفی و اســناد مناقصه را از نشــانی: ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربي دفتر 
حقوقی و قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطالعات بیشتر در ارومیه با شماره 04431945371 )دفتر حقوقی و قراردادها( تماس 

حاصل فرمایند. 
۲( واریز مبلغ مندرج در جدول فوق  به حســاب جاري ســیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعیین شده در بند 

 http://iets.mporg.ir یک از پایگاه ملي اطالع رسانی مناقصات به آدرس
با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی درخصوص اســناد ارزیابی و مناقصه و غیره الزامی اســت مناقصه گر به هنگام دریافت اســناد 
از ســایت اینترنتی نسبت به ثبت مشــخصات مورد نیاز: ۱- عنوان مناقصه ۲- نام شرکت ۳- مدیرعامل ۴– پست الکترونیکی ۵- شماره تلفن، فکس، همراه 
۶- آدرس، در ســایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اســناد را حداکثر تا ۴۸ ســاعت پس از  پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی 

فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند.  
بدیهی اســت در صورت عدم اطالع رســانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مســئولیت ناشــی از عدم 
دریافت اصالحیه های احتمالی اســناد به عهده مناقصه گر خواهد بود همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده قابل قبول نبوده و در لیست 

مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد مناقصه جداگانه به مسئول مناقصه تحویل دهند. 
مناقصه گران بایستی پاکت ارزیابی کیفی را مطابق اسناد ارزیابی کیفی ارائه شده تکمیل و جداگانه بصورت سربسته و الک و مهر شده بهمراه پاکت مناقصه 

مجزا )حاوی پاکات الف و ب و ج(  سربسته و الک و مهر شده در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمایند.  
آخرین مهلت تســلیم  پیشنهادها  ســاعت ۹:۰۰  صبح مورخ 1399/09/05 محل ارومیه، چهار راه مخابرات، شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی پاکات 

بایستی بصورت سربسته و مهر و موم شده قبل از اتمام موعد تحویل، پس از رویت در دفتر قراردادها، تحویل دبیرخانه شرکت گردد. 
پاکتهای ارزیابی کیفی پس از اتمام مهلت تسلیم اسناد، جهت ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی ارسال خواهد شد و پاکات مناقصه )حاوی پاکات الف 

و ب و ج(  پس از مشخص شدن نتیجه ارزیابی کیفی راس ساعت ۱۱:۰۰صبح مورخ 99/09/06 در کمیسیون مناقصه گشوده خواهد شد.
)هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد(

تاریخ نشر آگهي نوبت اول: 1399/08/14 
تاریخ نشر آگهي نوبت دوم: 1399/08/17

 نوبت دوم 

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربي )سهامي خاص(


