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معرفی آثار هفته فیلم ایتالیا
اسامی پنج فیلمی که قرار اســت به زودی و به صورت آنالین در هفته 

فیلم ایتالیا نمایش داده شود، اعالم شد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی هنروتجربه، اسامی فیلم های 
 حاضر در هفته فیلم ایتالیا با عنوان »دریچه ای به  ســوی سینمای ایتالیا« 
که آذرماه ۹۹ به همت موسســه هنروتجربه ســینمای ایرانیان و سفارت 

ایتالیا در ایران برگزار  می شود، اعالم شد.
بدین ترتیــب ۵ فیلم »مادرم« به کارگردانی نانــی مورتی، »الزاروی 
خوشــحال« به کارگردانــی آلیچه رورواکر، »جاده نفــت« به کارگردانی 
برناردو برتولوچی، »جایی که سایه ها فرو می افتند« به کارگردانی والنتینا 
پدیچینــی و »مارتین ایدن« به کارگردانی پیترو مارچلو در این رویداد از 

طریق پلتفرم هاشور به صورت آنالین و رایگان اکران می شوند.
الزم به یادآوری اســت که هفته فیلم ایتالیا اول اسفند ۹۸ کار خود را 
آغاز کرد و قرار بود نمایش ها و نشست های آن تا هفتم اسفند ادامه داشته 
باشــد اما برنامه های این رویداد سینمایی پس از دو روز برپایی، به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و با اطالعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر 
تعطیلی تمامی برنامه های هنری و ســینمایی در سالن های سراسر کشور 

متوقف و به زمان دیگری موکول شد.
حال در برنامه ریزی جدید موسسه هنروتجربه، این هفته فیلم از ۱۱ تا 

۱۵ آذرماه ۹۹ مصادف با ۱ تا ۵ دسامبر ۲۰۲۰ برگزار می شود.

اعالم اسامی داوران جشنواره فیلم پارسی در استرالیا
فهرســت داوران بخش مســابقه فیلم بلند و کوتاه نهمین جشــنواره 
بین المللی فیلم پارسی استرالیا در آستانه برگزاری این رویداد اعالم شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جشنواره جهانی فیلم پارسی، 
پنج سینماگر استرالیایی تیم داوری نهمین دوره این جشنواره را تشکیل 

داده اند.
پت فیســک تهیه کننده و کارگــردان، پیتــر اندریکیدیس کارگردان 
تلویزیون، رومین مورتن فیلمساز و مستندساز، راهل رومان بازیگر و هلنا 
سویرز بازیگر، فیلم های بلند و کوتاه نهمین جشنواره فیلم پارسی استرالیا 
را داوری خواهند کرد. برندگان هر بخش تندیس »غزال طالیی« دریافت 

می کنند. 
این جشــنواره از ۱۳ تا ۱۶ آذرماه به دبیری امین پلنگی در ســیدنی 

برگزار می شود.

دوکتاب  برای کودکان روانه بازار شد
 دو کتاب »اســب و سگ« نوشته ولتر با ترجمه غالمرضا امامی و »کره 
اســب آتشین« اثر والدیمیر مایاکوفسکی با ترجمه محمد قاضی به تازگی 

از سوی نشر گویا منتشر شدند.
داســتان کتاب »کره اسب آتشین« نوشــته والدیمیر مایاکوفسکی در 
مورد کودکی اســت که از پدرش می خواهد برای او اســب بخرد. آن ها به 
مغاز اسباب بازی فروشی می روند ولی اسب پیدا نمی کنند. عده ای هم چون 
آهنگر، نجار و نقاش کمک می کنند این اســب ســاخته شود و کودک به 

آرزوی خود برسد.
زنده یــاد محمد قاضی مترجم این کتاب که از مجموعه نویســندگان 
بزرگ، خوانندگان کوچک منتشــر شــده آثار مهــم و معروفی از جمله 
»شــازده کوچولو«  اگزوپری، »دن کیشوت« ســروانتس، »سپید دندان« 

جک لندن و »باخانمان« هکتور مالو را به فارسی برگردانده است.
کتاب »اســب و سگ« هم روایتی از قصه کهن ایرانی برای نسل جدید 
است. ولتر نویســنده آن به قصه های قدیمی ایرانی و حکمت های باستانی 
دلبســته بوده و کتاب »اسب و ســگ« را براساس »اوستا« کتاب مقدس 

زرتشت نوشته و از سختی، شادی و فراز و نشیب زندگی گفته است.
در بخشــی از کتاب آمده اســت: »ای خدای بزرگ، چه دل سوخته و 
بدبخت اســت آدمی که در جنگلی قدم بزند و به راهی برود که از آن راه 
ســگ ماده ملکه و اسب شاه گذر کرده باشــند، چه خطرناک است نگاه 
کردن از پنجره به بیرون، چه ســخت اســت به شــادی زندگی کردن و 

خوشبخت بودن«.
ولتر نویســنده و فیلســوف فرانسوی عصر روشــنگری است. در تمام 
ســبک های ادبی و نوشــتاری از جمله نمایشــنامه، شــعر، رمان، مقاله 
و نوشــته های تاریخی و علمی دســتی داشــت. در زندگــی پربارش در 

جست وجوی دادگری و آزادی کتاب های زیادی نوشته است.
غالمرضا امامی مترجم این اثر دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه رم 

است. امامی بیش از 7۰ عنوان اثر چاپ شده دارد.
کتاب مصور »اســب و سگ«در شــمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۲۸ 

هزار تومان به چاپ رسیده است.

اخبار

پرویز پورحسینی بازیگر باسابقه سینما، تئاتر و تلویزیون 
کــه از چندی پیش به دنبال ابتال به کرونا در بیمارســتان 
بستری و تحت مراقبت ویژه قرار داشت، بامداد جمعه هفتم 

آذر دار فانی را وداع گفت. او 7۹ ساله بود.
پورنگ پورحسینی فرزند پرویز پورحسینی در گفت وگو 

با خبرنگار مهر، خبر درگذشت این هنرمند را تأیید کرد.
پرویز پورحسینی در ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ در تهران متولد 
شــد. آموزش بازیگــری را از ســال ۱۳۳۹ در کالس های 
شــبانه اداره هنرهــای دراماتیــک آغــاز کــرد و بعدها از 
دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته بازیگری 

دانش آموخته شد.
او در عرصه تئاتر در آثار کارگردان های مطرحی همچون 
پیتر بروک، آربی آوانسیان، حمید سمندریان، بهرام بیضایی 
و علی رفیعی به ایفــای نقش پرداخت. ازجمله نمایش های 
معروف پورحسینی می توان به »شیون و استغاثه پای دیوار 
بزرگ شــهر« و »جنایــت و مکافات« بــه کارگردانی علی 
رفیعی، »لئوکادیا« و »مرغ دریایــی« به کارگردانی حمید 
ســمندریان و »کارنامه بندار بیدخش« به کارگردانی بهرام 

بیضایی اشاره کرد.
او پیش از انقالب با فیلم سینمایی »چشمه« وارد سینما 
شد و در دهه ۱۳۶۰ در »کمال الملک« مرحوم علی حاتمی، 
»باشــو، غریبه کوچک« بهرام بیضایی و »کشتی آنجلیکا« 
محمد بزرگ نیا و »طلسم« داریوش فرهنگ خوش درخشید.

او برای فیلم هــای »اوینار« و »طلســم« نامزد دریافت 
سیمرغ بلورین جشنواره بین المللی فیلم فجر برای بهترین 
بازیگر نقــش اول مرد بود و توانســت بــرای فیلم »مریم 
مقــدس« دیپلم افتخار بهترین بازیگــر نقش اول مرد را به 

دست آورد.
»روز فرشــته« بهروز افخمــی، »قاتل اهلی« مســعود 
کیمیایی و »شب حادثه« ســیروس الوند از دیگر فیلم های 

اوست.
پورحســینی در حــوزه تلویزیون نیــز در مجموعه های 
روزگاری«،  »روزی  »امیرکبیــر«،  ازجملــه  مختلفــی 
»مختارنامه«، »بی گناهان«، »سرزمین کهن« و »میکائیل« 
حضور داشت. آخرین تجربه تلویزیونی این بازیگر باسابقه در 

مجموعه تلویزیونی »بچه مهندس« رقم خورد.

دومین جلــد از کتاب »ماندگاران صحنه« تألیف منصور 
خلج به پرویز پورحسینی اختصاص دارد که شهریور امسال 
توسط انتشــارات نمایش اداره کل هنرهای نمایشی منتشر 

شد.
انجمن بازیگران ســینمای ایران به مناســبت درگذشت 
هنرمند پیشکســوت پرویز پورحســینی پیام تسلیت صادر 

کرد.
 شــورای مرکزی انجمــن بازیگران ســینمای ایران با 
ابراز تاسف از »درگذشــت هنرمندی شریف، پیشکسوت و 

بازیگری توانمند« در پیامی نوشت: 
»بازگشت همه به سوی اوست 

اتفاقی بســیار تاســف انگیز و غمناک یکــی از برترین 
چهره هــای هنر بازیگری معاصر کشــورمان را از ما گرفت. 
پرویز پورحسینی عزیز هنرمند پیشکسوت و تکرار ناشدنی 

سینما، تئاتر و تلویزیون از میان ما رفت.
 انسانی بســیار بزرگ و شــریف که بی تردید نامش در 
تاریــخ پر افتخــار هنر این مرز و بوم برای همیشــه ثبت و 

ماندگار اســت.  شــورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای 
ایران، درگذشــت ایــن شــخصیت بی بدیل و یــار و یاور 
فعالیت های صنفی را به خانواده محترم ایشان، هنرمندان و 

تمامی هموطنان تسلیت عرض می نماید.«
بدین ترتیب تصویر پرویز پورحســینی صبح دیروز هفتم 
آذر ماه برای همیشه در زندگی واقعی محو شد تا کرونا این 
ویروس شــرور و مرگبار، هنرمندی دیگر را از عالم تصویر و 

عالقمندانش بگیرد.
با این حال پرونده هنری بازیگر متین و آرام ســریال ها 
آنقدر پربار اســت که تا سالهای سال یاد و خاطرش در قاب 
جــادو زنده بماند. این پرونده کاری، امروز با بازی در حدود 
۵۰ ســریال تلویزیونی برای همیشه بســته شد؛ آثاری که 
اغلب در تاریخچه تلویزیــون از جایگاهی ویژه و قابل قبول 

هم برخوردارند. 
پورحســینی عالوه بر این ۵۰ ســریال که آثار مطرحی 
چــون »امیرکبیــر«، »روزی روزگاری«، »مریم مقدس«، 
»شــب دهم«، »مختارنامه« و »روشــنتر از خاموشی« در 

آن جــای می گیرد، در تلــه تئاترهای بســیاری هم ایفای 
نقش کرده اســت. برنامه هایی که تولیــد و پخش از آن از 
دهه ۴۰ در تلویزیون ملی آغاز شــد و تا اواخر دهه 7۰ که 
تلویزیون اهمیت بسیاری به این ساختار تلویزیونی می داد، 

در صداوسیما ادامه داشت.
»همه پسران من« و »خانه های اجاره ای« به کارگردانی 
محمد رحمانیان، تله تئاتر »جان گابریل بورکمن« ســاخته 
حســن فتحی در ســال 7۶ و همچنین تله تئاترهایی چون 
»قاضــی و رئیــس دادگاه خانواده« و »خانه عروســک« از 
ســاخته های منیژه محامدی، آخرین نمایش های تلویزیونی 
است که با حضور پرویز پورحسینی در قاب جادو ثبت شد.

با کمرنگ شدن اهمیت ســاخت تله تئاتر در تلویزیون، 
ایفای نقش پورحسینی هم در این ساختار به پایان رسید و 
البته وجهی دیگر به خود گرفت. او بعد از تله تئاترها، ایفای 
نقش در چند تله فیلم )»یکی از همین روزها«، »در همین 
نزدیکــی«، »نغمٔه نوروز« و. .. ( را تجربه کرد که تعداد آنها 

درست به اندازه تعداد انگشتان یک دست است. 
در میان کارگردان هایی که برای تلویزیون سریال ساخته 
اند، بیش از همه همکاری پورحســینی بــا احمد امینی به 
ثبت رسیده اســت. پورحسینی در سریال های »تصویر یک 
رؤیا«، »روز ایپریت«، »باران عشــق«، »اولین شب آرامش« 
و »بی گناهان« از این کارگــردان به ایفای نقش پرداخت و 
آخرین سریال پورحسینی با نام »بیگانه ای با من است« هم 

به کارگردانی احمد امینی به ثبت رسید.
پورحســینی همزمان با آغاز کرونــا دیگر جلوی دوربین 
ســریال تلویزیونی نرفت؛ کتاب می خوانــد، فیلم می دید و 
از مــادر پیرش نگهداری می کرد. ضمــن اینکه خودش در 
آخرین مصاحبه اش با خبرنگار بخش رسانه ایسنا گفته بود 
که ترجیح می دهد در آینده بیشــتر در سینما حاضر شود 
و تئاتر بازی کنــد و اینکه خیلی دلش برای صحنه نمایش 

تنگ شده است.
با این حال همان طور که پیشتر هم اشاره شد، بسیاری 
از ایرانی ها پرویز پورحســینی را به واســطه ایفای نقش در 
ســریال های تلویزیونی می شناسند؛ بازیگری گزیده کار که 
در عمر 7۹ ســاله اش، نقش هــای ماندگاری هم از خود در 

مجموعه های تلویزیونی به یادگار گذاشت.

پرویز پورحسینی درگذشت

وداعبابازیگرمتینوآرامسریالها

 بهرنگ علوی بازیگر این روزها با مســابقه »شــب های مافیا« در شبکه نمایش 
خانگی حضور دارد.

او در گفت وگــو با خبرنگار هنرآنالین درباره حضور در این مســابقه توضیح داد: 
بازی مافیا یک بازی بســیار قدیمی اســت که فکر می کنم ریشه آن از روسیه باشد. 
درواقع این بازی ابتدا متعلق به سیاســتمداران بود و بعــد رفته رفته وارد فضاهای 
عمومی و دورهمی های خانوادگی شد. جای چنین رئالیتی شویی در برنامه های شبکه 
نمایش خانگی بســیار خالی بود. به این دلیل که در تلویزیون هرگز چنین فرصتی 
داده نمی شود تا بتوان به این شکل و شیوه کار کرد، در حال حاضر در تلویزیون نیز 
مسابقه مافیا در حال برگزاری است، اما این دو نسخه قابل قیاس با یکدیگر نیستند.

او ادامه داد: شب های مافیا بر اساس فرم و تیپ پیش می رود و نوع کارگردانی و 
فضاسازی در کار در نظر گرفته شده است و بیش از هر چیز قصه گویی و شبه تله تئاتر 
بودن آن اهمیت دارد و باعث جذابیت و جذب مخاطب بیشتر می شود. درواقع جمع 
شدن این تعداد بازیگر در کنار هم با این تیپ و فضاسازی در یک مسابقه که بسیار 

جدی نیز هست، برای مخاطب دارای جذابیت خواهد بود.
این بازیگر درباره میزان آشنایی بازیگران با این بازی نیز گفت: ما با این بازی آشنا 
بودیم، اما چند جلســه با حضور مربیان تمرین کردیم، ایرادات برطرف و درنهایت 
ضبط برنامه آغاز شــد. این بازی شخصیت های بسیار زیادی دارد و هرکدام سمتی 
دارند، اما به دلیل محدودیت و از سوی دیگر جلوگیری از گیج شدن مخاطب، تعداد 

کاراکترها کم شد.
علوی همچنین درباره ســایر فعالیت های خود نیز اظهار کرد: دو فیلم سینمایی 
»گیجگاه« به کارگردانی عادل تبریزی و »شهربانو« مریم بحرالعلومی را آماده اکران 
دارم که اگر جشنواره فیلم فجر برگزار شود، قطعاً در جشنواره حضور خواهند داشت. 

عالوه بر این ها ســریال »دادزن« به کارگردانی سیامک خواجه وند را نیز برای شبکه 
نمایش خانگی آماده دارم که یک کار کمدی متفاوت و جذاب است. دو سریال دیگر 
هم برای شبکه نمایش خانگی دارم که در حال فیلمبرداری هستیم، اما درباره آن ها 

هنوز اطالع رسانی نشده است.
او در پاسخ به این سؤال که با توجه به شیوع کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی 
کار برای بازیگران تا چه اندازه سخت شده است، بیان کرد: بسیار سخت شده است و 
ما هم نمی دانیم باید چه کاری انجام دهیم. نسخه ای که داده می شود درست است یا 
غلط، مشخص نیست و یک بالتکلیفی همه دنیا را در بر گرفته است و فقط مختص 
به ما نیســت. عوامل پشــت دوربین از ماسک استفاده می کنند و پروتکل ها رعایت 
می شــود، اما برای ما که بازیگر هستیم و در مقابل دوربین قرار داریم و نمی توانیم 
از ماســک استفاده کنیم، کار سخت شده است و تنها می توانیم خودمان را به خدا 

بسپاریم.

علــوی افزود: به هرحال باید این نکته را در نظر بگیریم که کرونا شــاید تا ۱۰ 
ســال دیگر همراه ما باشد و نمی توانیم دست روی دســت بگذاریم و کار نکنیم. 
اگر ما کاری تولید نکنیم از ســینما و تلویزیون چــه می ماند؟ ضمن این که من 
شــغل دیگری ندارم که بخواهم از طریق آن امرار معاش کنم. کســانی که برای 
مردم کار می کنند، همواره قابل ســتایش هستند و به نظرم همان قدر که جامعه 
پزشکی مشغول به کار و خدمت رسانی به بیماران و مردم است، کسانی که دل به 
دریا می زنند تا آنتن تلویزیون خالی نباشــد نیز قابل ستایش هستند. اگر خوراک 
جدیدی به مخاطب داده نشــود، نمی توان او را مجاب به خانه نشینی کرد. کسانی 
که به تولید برنامه دست می زنند نیز خانواده دارند و از وضعیت موجود در هراسند، 
اما رسماً خطر می کنند و در این شرایط سر کار می روند تا هم امرار معاش داشته 
باشــند و هم این که خروجی کارشــان را مردم ببینند. اگر کار ساخته نشود این 

چرخه از حرکت باز خواهد ایستاد.

بهرنگ علوی:

 اگر کار نکنیم از سینما و تلویزیون چیزی باقی نمی ماند

آگهي مزایده عمومي 
كميسيون معامالت شماره 14- 99 

سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد ۲ قطعه زمین تجاري – خدماتي - مسکوني واقع در شهر قشم – بلوار هنگام را از طریق 
مزایده عمومي به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرایط به فروش برساند. 

- قیمت پایه هر قطعه طبق لیست )ذیل(

قيمت كل هر قطعه زمين به ريالقيمت پايه هر متر مربع زمينمتراژ زمينشماره قطعهرديف

1P12530.1170.000.00037.107.700.000 متر مربع

2P13 536.7770.000.00039.463.900.000 متر مربع

)نوبت دوم(

- نحوه پرداخت: نحوه پرداخت مزایده فوق بصورت نقد و 
یکجا مي باشد.

- ضابطه ساخت قطعات مذکور:
- تعداد طبقات ۶ طبقه 

- ســطح اشــغال طبقات همکــف و اول ۸۰% و طبقات 
باالتر%۴۰

- حداکثر تراکم ساختماني %۳۰۰
- حداکثر ارتفاع ۲۴ متر

- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ۵ % )پنج درصد( 
قیمت پایه هر قطعه که به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز 
نقدی به حساب شماره ۴۶۵۱۵۲۵۳۴۸ بانک ملت با شناسه 

واریز 99009803129 به نام سازمان منطقه آزاد قشم 
- شــرایط حضور در مزایده: مزایده گــران درصورتي که 
متقاضي خرید هر دو قطعه زمین به صورت همزمان باشــند 
الزاماً مي بایستي پیشــنهاد خود را براي هر قطعه در پاکات 

جداگانه به دبیرخانه کمیسیون معامالت تسلیم نمایند. 
- مهلت دریافت اســناد مزایــده: متقاضیــان مي توانند 
پــس از واریز مبلــغ 1.500.000 ریال به حســاب شــماره 
4651525348 با شناســه واریــز 99009803129 بانک 
ملت به نام ســازمان منطقه آزاد قشم، از تاریخ 99/09/02 
تا  تاریخ  99/09/11 جهت دریافت اســناد و مدارک مزایده 

مراجعه نمایند.
- مهلت تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 99/09/12 تا تاریخ 
99/09/22 )آخرین مهلت تحویل پیشــنهادها پایان ساعت 

اداري مورخ 99/09/22 مي باشد.(
- زمان و محل تشــکیل کمیســیون و بازگشایي پاکتها: 
رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه تاریخ 99/09/23 - جزیره 
قشم- اسکله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقي و قراردادها 
-  محل دریافت و تحویل اســناد مزایده: جزیره قشــم- 
اســکله بندر بهمن – مدیریت امور حقوقــي و قراردادها – 
دبیرخانه کمیســیون معامالت. تلفن 35252150 – 076 
و  35252471 – 076 فاکــس 35241706-076 )کــد 

پستی:7۹۵۱۶۱7۴۴۴(
www.Qeshm.ir :آدرس الکترونیکی -

سایر توضیحات:
- به پیشــنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی 

واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج 

است.
- هزینه انتشــار آگهی مزایــده به عهده برنــده مزایده، 

می باشد.
دبيرخانه كميسيون معامالت

م.الف/ 99/209

 

»آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران«

شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات، انجام خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
۱- موضوع مناقصه:

الف( شرح مختصر كار:

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )ریال(مدت زمان انجام کارموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

4/۲31/000/000یک سال شمسیانجام حجم خدمات اداری و پشتیبانی199/۲۷

ب( شرايط متقاضی 
۱- داشتن شخصیت حقوقی، شماره اقتصادی و شناسه ملی.

۲- داشتن امکانات، توانایی مالی، نیروی انسانی، تجربه کافی، سوابق کار مفید و مرتبط با 
موضوع مناقصه وگواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی.

۳- داشــتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ویژه پیمانکاران و گواهی تایید صالحیت از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۴- توان ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )در صورت قرار گرفتن در فهرست کوتاه 
این شــرکت( و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آیین نامه تضمین معامالت 

دولتی )در صورت برنده شدن(.
۵- داشــتن صورت های مالی حسابرسی شده توسط ســازمان حسابرسی یا اعضاء جامعه 
حســابداران رســمی مطابق با ماده ۲ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانــت اجرایی و تقویت 
حسابرسی )در صورت برنده شدن در مناقصه، مربوط به سال قبل از انعقاد قرارداد به تشخیص 

کارفرما(.
ج(  برآورد هزينه ها:

برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل 84/620/000/000  )هشــتاد و چهار میلیارد و 
ششصد و بیست میلیون( ریال می باشد.

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند واقع 
در استان مرکزی اراکـ  کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد

3- مهلت، محل دريافت و تحويل فرم های استعالم ارزيابی كيفی:
متقاضیانی که دارای شــرایط اولیه مندرج در )بند ب( ماده یک بوده و متقاضی شرکت در 
مناقصه فوق الذکر می باشند، می توانند به مدت ۵ روز کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی )سه 

روز پس از درج آگهی نوبت اول چاپ می شود( طی ساعات اداری از ساعت 7 صبح لغایت ۱۵:۳۰ 
عصر ضمن ارســال تقاضای اعالم آمادگی جهت مناقصه، فرم های استعالم ارزیابی کیفی را از 
طریق پایگاه اینترنتی این شرکت به آدرس WWW.IKORC.ir  دریافت و پس از تکمیل 
فرمها، به همراه رزومه کاری در قالب لوح فشرده )CD( حداکثر تا دو  هفته پس از آخرین مهلت 
ارسال تقاضا به نشانی اراکـ  کیلومتر ۲۰ جاده بروجردـ  سه راهی شازندـ  شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی )ره( شازند ـ ساختمان مرکزی ـ  طبقه دوم ـ امور حقوقی و  پیمانها ـ اتاق ۲۲۹ 
تحویل نمایند. ضمنا تلفکس شــماره 33673701- 086 و تلفن شماره 086-33491091 

آماده پاسخگویی می باشد.
4- محل، زمان و مهلت تحويل  اسناد و مدارک متقاضيان:

مهلت تحویل اسناد و مدارک متقاضیان )رزومه کاری( در قالب لوح فشرده )CD( حداکثر 
تا دو هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضا می باشد. ضمنا محل تحویل مدارک درخواستی 
مورد نظر، امور حقوقی و پیمانهای شــرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شــازند به نشانی 
مندرج در ماده »۳« می باشد. بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. ضمنا این شرکت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیشنهادهای 
رســیده را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه دارا می باشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و 
مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند. الزم به ذکر است دستگاه مناقصه گزار 
حداقل تا یک ماه پس از وصول اسناد ارزیابی کیفی نسبت به اعالم اسامی واجدین شرایط اقدام 

خواهد نمود.
 WWW.IKORC.ir  :آدرس اینترنتی

 WWW.SHANA.IR 
روابط عمومی شركت پااليش نفت امام خمينی)ره( شازند

شماره مجوز:4900- 1399

)نوبت دوم(

»سهامی عام«

 
فراخوان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

SLP-9401304016  شماره شركت بهره برداري نفت 
و گاز شرق

 1-  موضوع: فراخــوان ارزیابی کیفــی مناقصه عمومی دو مرحله ای شــماره
 TOP SOLID BLOCK راجع به خرید یک دســتگاه   SLP-9401304016 

به همراه لوازم یدکی مربوطه
2-  محل و مدت انجام كار: اســتان خراسان رضوی، سرخس، منطقه عملیاتی 

خانگیران به مدت ۱۵  ماه
3-  نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، مشهد، بلوار 

خیام، بلوار ارشاد، خیابان پیام، نبش پیام ۶، پالک ۱۸ .   
4-  شرايط مناقصه گر:

۴- ۱-  دارابودن شخصیت حقوقي/حقیقی، کد اقتصادي و شناسه ملي/کدملی.
۴- ۲-  داشتن توانائي مالي، تجربه، تخصص و سوابق کافی در زمینه موضوع قرارداد.

۴- ۳-  توانایي تهیه ضمانت نامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ  
650/000/000  ریــال و در صورت برنده شــدن ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان 
۱۰ درصد مبلغ پیشــنهادی از انواع تضامین مجاز اعالم شــده در آئین نامه تضمین 

معامالت دولتی.
۴- ۴-  پیش پرداخت به شرکت برنده مناقصه تعلق نمی گیرد.

۵- کلیه مراحل از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به 
آدرس WWW.SETADIRAN.IR   انجام خواهد شــد. الزم اســت متقاضیان 
در صورت عدم عضویت قبلی در ســامانه مذکور، مراحــل ثبت نام و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. 
تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  1399/09/08 

می باشد.
۶- گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با اطالع رسانی قبلی انجام خواهد شد.
 7-  در صــورت نیــاز به اطالعات بیشــتر، متقاضیــان می توانند بــا تلفن های
   333 و 37047337 - 051 تمــاس حاصل نمایند. ضمناً آگهي فوق در ســایت

  WWW.EOGPC.IR و WWW.ICOFC.IR  و WWW.SHANA.IR 
درج مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 99/09/08 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/09/10

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

)شماره مجوز 1399/4936(
)نوبت اول(

اصالحیه و تمدید مناقصه  
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای اجرای 

محوطه سازی، فضای سبز و پیاده راه سازی 
پروژه انبوه سازی مسکن روستای جانویسلو شهرستان ارومیه

پیرو مناقصه شــماره 2099005264000042 مربوط به آگهی مــورخ 99/08/26 و 99/08/28 در ارتباط با مناقصه 
عمومی همزمان با ارزیابی )فشــرده( یک مرحله ای اجرای محوطه سازی، فضای سبز و پیاده راه سازی پروژه انبوه سازی 

مسکن روستای جانویسلو شهرستان ارومیه
۱- ماده ۳۶ شرایط خصوصی مندرج در صفحه ۱۱ نمونه پیمان بشرح ذیل اصالح گردید:

»کارفرما موافقت دارد که بنا بر تقاضای پیمانکار، پیش پرداخت این پیمان را معادل ده درصد مبلغ اولیه پیمان، پس از 
تجهیز کارگاه و خرید مصالح در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر پرداخت نماید.«

۲- مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تا ساعت ۸ صبح مورخ 99/09/09 تمدید شد.
۳- مهلت ارائه )بارگذاری( پیشنهادات تا ساعت ۸ صبح مورخ 99/09/19 تمدید شد.

۴- زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی و مالی به ساعت ۱۰ صبح مورخ 99/09/19  تغییر یافت.
روابط عمومی بنياد مسکن انقالب اسالمی آذربايجان غربی


