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مصطفی رحماندوســت می گوید: برخــی از خانواده ها 
کودکان شان را وادار به حفظ  شاهنامه و حافظ  می کنند و 
بعد هم ژست می گیرند. اما شاهنامه خوانی و حافظ خوانی 
در این شــب های ویژه می تواند به خاطــره ای  نیک برای 

بچه ها تبدیل شود.
این شــاعر و نویســنده ادبیات کــودک و نوجوان در 
گفت وگو با ایســنا درباره سنت قصه گویی و شعرخوانی در 
شب یلدا برای بچه ها اظهار کرد: امسال به همراه جمعی از 
نویسندگان در نامه ای از خانواده ها خواستیم تا شب یلدای 
شادی را برای بچه ها بسازند زیرا بچه ها به شادی نیاز دارند، 
بخصوص در این ایام که فشار اقتصادی و اجتماعی هست، 
نرفتن و نیامدن هســت، و پارک نرفتن، مهمانی نرفتن و... 

بچه ها را اذیت کرده اســت. ما در پیامی جمعی خواستیم 
تا شب یلدا را به شــادی بگذرانند. او سپس گفت: یکی از 
مزیت های این اوضاع این بود که من در سال های گذشته 
برای قصه گویی حداکثر  دو ســه جا می توانســتم بروم و 
یک مراسم خانوادگی هم بود. اما امسال از طریق امکانات 
ارتباطی نوین می توانم در پنج جا برای بچه ها قصه بگویم. 
به نوعی مشتریان قصه گویی من زیاد شده اند؛ برایم جالب 
اســت اگر امکانی از بین رفته، امــکان جدیدی هم ایجاد 
شده است. رحماندوســت افزود: خانواده ها می توانند همه 
برنامه ها را به میزان کمتر داشته باشند؛ مثاًل دور هم جمع 
شوند البته نه به شکل گسترده بلکه کسانی که همیشه با 
هم ارتباط داشته اند و از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی 

در چند ماه اخیر چتر امنیتی داشــته اند. البته زمان همان 
مهمانی کوچک و محدود را کوتاه کنند و جریان هوا وجود 
داشــته باشد. شعر انار من را هم بخوانند، بعد قصه بگویند 
و بشــنوند و حافظ بخوانند. این شاعر سپس با بیان این که 
خیلی موافق این نیســت که قصه گویی  و کتاب خوانی در 
خانواده ها کم شده است، اظهار کرد: وضع ما در کتاب خوانی 
در حد استانداردهای بین المللی خراب است. در سال های 
گذشــته تیراژ کتاب کاهش داشته و قیمت کتاب افزایش 
یافته است اما به نظرم کتاب خوانی و دست به دست شدن 
کتاب بیشتر شده اســت.  مصطفی رحماندوست در ادامه 
درباره شاهنامه خوانی و حافظ خوانی توضیح داد: برخی از 
خانواده ها بچه های شان را وادار می کنند حافظ و شاهنامه 

بخوانند و حفظ کنند؛ این کار غلط اســت زیرا کودک نه 
شــاهنامه را می شناســند و نه با کلمات آن آشناست و نه 
می توانــد با نحوه بیان آن ارتبــاط برقرار کند. فقط حفظ 
می کنند، می خوانند و خانواده ها هم ژســت می گیرند و از 
این ژســت لذت می برند. من با این که بچه ها حافظ خوانی 
و شاهنامه خوانی کنند، مخالف ام. اما در این شب های ویژه 
خواندن شــاهنامه و شــعر حافظ می تواند به یک خاطره 
نیک برای بچه ها تبدیل شــود تا در آینده بتوانند با آن ها 
ارتباط برقرار کنند. در واقع خواندن شعر حافظ و بیت های 
شــاهنامه به شادی و شیرینی باعث می شود به عنوان یک 
نیاز روحی در آن ها شکل بگیرد تا در آینده بتوانند با آن ها 

ارتباط برقرار کنند.

مصطفی رحماندوست عنوان کرد

وقتی با شاهنامه و حافظ  خواندن بچه ها ژست می گیرند

ســحر پروانــه طراح لبــاس دربــاره روند 
فعالیت های خــود به خبرنگار هنرآنالین گفت: 
دوره طراحی لبــاس را در مجتمع فنی تهران 
پشت ســر گذاشــتم و در این مدت به شکل 
گروهــی و انفرادی در برخی از نمایشــگاه ها و 

جشنواره های مد و لباس شرکت کردم.
او در ادامــه افزود: از حدود دو ســال پیش 
به عنــوان طراح لباس وارد فضای رســانه ملی 
شــدم و برای تعدادی از مجریــان تلویزیون و 

بازیگران، کار طراحی لباس را انجام دادم.
پروانــه به چالش های طراحــی لباس برای 
بازیگران و مجریان تلویزیون اشاره کرد و گفت: 

طراحان لباس در رسانه ملی فضای مانور هنری 
ندارنــد و برای طراحی لبــاس مجریان صدا و 
ســیما یا حتی بازیگران سریال های تلویزیونی، 
تنها 10 درصد از قابلیت هــای طراحان لباس 
مشخص می شود. این طراح لباس بر لزوم توجه 
بیشــتر به ورود دانش و هنر طراحی لباس در 
رســانه ملی به عنــوان رســانه ای پرمخاطب و 
فراگیر تأکیــد و تصریح کــرد: طراحی لباس 

شامل یک پکیج کامل از اجزای پوشش و سایر 
اکسسوری های مکمل پوشش است که هرکدام 
از این قطعات می تواند بستر مناسبی را به منظور 

نمایش هویت و فرهنگ ایرانی فراهم آورد.
او اذعــان داشــت: به طــور مثــال یکی از 
حلقه های مفقوده در امــر طراحی لباس برای 
هنرمندان، استخدام اســتایلیت هایی است که 
در ارتبــاط با جزئی تریــن موضوعات مرتبط با 

پوشــش افراد صاحب نظر هســتند و می تواند 
مکمل انتخاب و سلیقه چهره های شناخته شده 

تلویزیونی باشند.
پروانه در ادامه به شــیوع ویــروس کرونا و 
تأثیرات این پاندمی بر روند کار طراحان لباس 
اشــاره کرد و گفت: به دلیل افزایش هزینه های 
تولید در ادامه طراحــی، در حال حاضر بخش 
عمده تولیداتمان را به ســمت طراحی و تولید 

گروهی پیش برده ایم که هرچند ممکن اســت 
از ســود نهایی بکاهد اما هزینه ها را نیز کنترل 
می کنــد. این طراح لبــاس در ادامه به موضوع 
آمــوزش و تأثیــرات آن در تربیــت نیروهای 
متخصــص در عرصه مد و لباس اشــاره کرد و 
گفت: بخش عمده ای از خروجی عملکرد فعاالن 
حوزه مد و لباس در کشور، متأثر از امر آموزش 
اســت و خوشــبختانه در برخــی مجموعه ها، 
اساتید و مدرسانی حضور دارند که ضمن رصد 
جدیدترین اخبار حوزه بین المللی فشن، تالش 
می کنند تا دانش هنرجویان را نیز بروز کرده و 
حرکتی روبه جلو را برای فعاالن ایرانی رقم زنند.

سحر پروانه: 

طراحان لباس در رسانه ملی فضای مانور هنری ندارند

موضوع فراخوان : خدمات نگهباني اماكن و تاسيسات ناحيه يك ) مناطق تهران، مركزي،  شمال،  شمالشرق، شمالغرب و ستاد(
با سالم و احترام 

               شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد فراخوان موضوع فوق را برگزار نمايد،.
•     محل و مكان اجراي كار:  اماكن و تاسيسات ناحيه يك

•      مدت اجراي كار: يك سال  
•      نام دستگاه نظارت: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – حراست 

•      قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
مبلغ برآورد : 133/229/682/022 ريال

-     درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي)الزامی( در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد. 
-     ارائه گواهينامه تعيين صالحيت معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي ) نگهباني ( الزامي مي باشد. 

-    دارا بودن گواهي تاييد صالحيت ايمني) از اداره كار( الزاميست .
-    ارائه تاييديه از سازمان حراست الزاميست .

زمان ونحوه  خريد اسناد ارزيابي كيفي : شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت 14:30 روز   شنبه مورخ 99/10/06 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت) 
ستاد( به نشاني  www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.

الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در 
سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي  اقدام نمايند و جهت  عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند. 
زمان و مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده : شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ  99/10/20  نسبت به تكميل اسناد مربوطه و 

بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت) ستاد( در مهلت مذكور  اقدام  نمايند.
اعالم نتايج ارزيابي كيفي : پس از انجام ارزيابي كيفي ، دعوتنامه شركت در مناقصه براي مناقصه گراني كه صالحيت ارزيابي كيفي را احراز نموده اند ارسال خواهد 
شد و در آن زمان مي بايست تا مهلت مقرر مندرج در دعوتنامه نسبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت) ستاد(اقدام نمايند..
زمان و محل گشايش پاكات مالي  : پيشنهادهاي واصله در مهلت مقرر در دعوتنامه و اسناد مناقصه ، در محل كميسيون مناقصات به آدرس:  تهران- خيابان سپهبد 

قرني- نرسيده به خيابان سپند- پالك 188-  طبقه  هشتم از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ) ستاد( بازگشايي و خوانده خواهد شد. 
جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاههاي ذيل مراجعه و يا با شماره 61630074-021 تماس حاصل فرمائيد . 
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آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي 
 )   2099001105000110(

نوبت دوم

سازمان حفاظت محيط زيست در نظر دارد خودروهای مازاد خود را به شرح ذيل و به استناد مجوز شماره 0037-99-99  كميسيون ماده 2 از طريق مزايده عمومی و در قالب سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت به فروش برساند. كليه مراحل برگزاری مزايده از مرحله دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. مهلت ارائه پيشنهادات: ازساعت 11 صبح مورخ 99/10/01 تا ساعت 19 مورخ 1399/10/11 و زمان بازديد 
از 99/10/02 تا 99/10/03 از ساعت 8 صبح تا 14:30 بجز روزهای تعطيل در محل پاركينگ سازمان به آدرس مندرج در سامانه تداركات و زمان بازگشايی پاكت ها: ساعت 11 صبح  

مورخ 1399/10/13 
مبلغ تضمين شركت در مزايده به شكل ضمانت نامه و به شرح مندرج در اسناد وسامانه تداركات می باشد. هزينه  چاپ آگهی روزنامه به عهده برنده می باشد.

وضعيت فروش كاربری تيپ نوع سيستم مدل رديف

فروش صدور سند سواری پارس پژو 1385 1

فروش صدور سند سواری پارس پژو 1385 2

فروش صدور سند سواری پارس پژو 1385 3

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 4

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 5

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 6

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 7

فروش صدور سند سواری ال ايكس سمند 1384 8

فروش صدور سند سواری ال ايكس سمند 1384 9

فروش صدور سند سواری پارس پژو 1385 10

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 11

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 12

فروش صدور سند سواری جی ال ايكس آی پرايد 1386 13

فروش صدور سند سواری ايكس 7 سمند 1385 14

فروش صدور سند سواری پارس پژو 1385 15

فروش اوراقی يكجا
)داشتن مركز اسقاط معتبر الزامی است(

اتوبوس درون شهری 302 بنز 1371 16

سواری ام بی 140 بنز 1380 17

سواری ام بی 140 بنز 1380 18

سواری ام بی 140 بنز 1382 19
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 41934

م.الف:2964   دبير خانه كميسيون معامالت سازمان  حفاظت محيط زيست 42781000

      

فراخوان مزايده عمومی

فراخوان مزايده 
عمومی

 رجوع به صفحه داخلی

موضوع فراخوان : خدمات نگهباني اماكن و تاسيسات ناحيه يك ) مناطق تهران، مركزي،  شمال،  شمالشرق، شمالغرب و ستاد(
با سالم و احترام 

               شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در نظر دارد فراخوان موضوع فوق را برگزار نمايد،.
•     محل و مكان اجراي كار:  اماكن و تاسيسات ناحيه يك

•      مدت اجراي كار: يك سال  
•      نام دستگاه نظارت: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – حراست 

•      قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
مبلغ برآورد : 133/229/682/022 ريال

-     درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي)الزامی( در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ستاد. 
-     ارائه گواهينامه تعيين صالحيت معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي ) نگهباني ( الزامي مي باشد. 

-    دارا بودن گواهي تاييد صالحيت ايمني) از اداره كار( الزاميست .
-    ارائه تاييديه از سازمان حراست الزاميست .

زمان ونحوه  خريد اسناد ارزيابي كيفي : شركت كنندگان مهلت دارند  تا ساعت 14:30 روز   شنبه مورخ 99/10/06 و با مراجعه به  سامانه تداركات الكترونيكي دولت) 
ستاد( به نشاني  www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.

الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فرخوان تا انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در 
سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الكترونيكي  اقدام نمايند و جهت  عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند. 
زمان و مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده : شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ  99/10/20  نسبت به تكميل اسناد مربوطه و 

بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيك دولت) ستاد( در مهلت مذكور  اقدام  نمايند.
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فراخوان مزايده عمومی

فراخوان مزايده 
عمومی

 رجوع به صفحه داخلی

یک نوازنده کمانچه درباره برگزاری کنســرت های آنالین در دوران کرونا، بر 
این باور است که »پرداخت هزینه ای اندک از سمت مخاطب برای این تماشای 
این اجراها بهتر است؛ چراکه در این حالت با بازگشت مالی که صورت می گیرد، 

امکان اجراهای متعدد و باکیفیت تری وجود خواهد داشت.«
سامر حبیبیـ  نوازنده کمانچهـ  در جریان دومین دوره از کنسرت های آنالین 
رایگان موسیقی ایرانی که از  ۲۷ آذر ماه در تاالر رودکی آغاز شده است، به همراه 

بهنام معصومی ـ نوازنده تمبک ـ به روی صحنه رفت.
در ابتدای گفت وگو با این هنرمند درباره برگزاری اجراهای آنالین به صورت 
رایگان یا در ازای پرداخت هزینه بلیت سوال می کنیم که حبیبی به ایسنا پاسخ 
داد: برگزاری کنسرت های آنالین با پرداخت هزینه بلیت یا برگزاری کنسرت های 
آنالین رایگان به شرط حمایت سازمان های فرهنگی، می تواند مزایا و البته شاید 
مشــکالتی را به همراه داشته باشد. درواقع اگر برای این اجراها اسپانسری وجود 
داشته باشــد یا دولت بودجه ای برای دستمزد هنرمندانی که در این کنسرت ها 
اجرا می کنند در نظر بگیرد، خوب اســت ولی اگر بخواهند بودجه ای که در نظر 
می گیرند، بازگشت مالی راحت تری داشته باشد، بد نیست که هزینه اندکی برای 

بلیت ها در نظر گرفته شــود و شاید چنین حالتی بتواند به تداوم اجراها کمک 
کند. او ادامه داد: کنســرت های آنالین مخاطــب باالیی دارند؛ چون مخاطب به 
راحتی می تواند اجراها را از منزل خود تماشا کند و مجبور به پرداخت هزینه های 
باال برای مسائلی مانند رفت و آمد هم نیست. همچنین به علت باال بودن مخاطب 
ایــن اجراها، اگر هزینه اندکی را برای هر کنســرت در نظــر بگیرند، در نهایت 
درآمدی که حاصل خواهد شــد، می تواند صرف اجراهای متداوم و بهتر شود. اما 
اگر مخاطب هیچ هزینــه ای پرداخت نکند، بودجه ای که دولت برای این اجراها 
در نظر می گیرد، محدود و تنها ســالی یکی دو بار خواهد بود و صرف اجراهای 

محدودی هم خواهد شد.

یک نوازنده کمانچه عنوان کرد

حیات کنسرت های آنالین در گروی بلیت فروشی

استرداد ۴۹ قطعه تاریخی از سوئیس به کشور
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی خبر داد: مجموعه ای از 
آجرهای لعاب دار منســوب به قالیچی بوکان متعلق به ســده هفتم و هشتم 

پیش از میالد از کشور سوئیس به کشور بازگردانده شد.
به گزارش ایســنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی اصغر مونسان گفت: ۴۹ قطعه 
از آجرهای لعاب دار منســوب به قالیچی بوکان که در اوایل انقالب به شــکل 
غیرمجاز از کشــور خارج شــده بود، پس از پیگیری های چندســاله معاونت 
میراث فرهنگــی، اداره کل حقوقــی و امور بین الملــل وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی و دســتگاه دیپلماسی کشــور از اروپا به ایران 

بازگردانده شد.
او بــا بیان این که در ســال 1۳۹1 پس از رســیدِن خبــری مبنی بر در 
اختیار داشــتن تعــداد ۴۹ قطعه آجر لعاب دار متعلق بــه تپه قالیچی بوکان 
توسط خانواده ای ایرانی ساکن ســوئیس و تمایل آن ها برای فروش، معاونت 
میراث فرهنگــی، اداره کل موزه ها و اداره کل حقوقــی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی نسبت به تشکیل پرونده استرداد آجرهای لعاب دار 
قالیچــی به کشــور با ادله کارشناســی و طرح دعــوی در مراجع ذی صالح 
بین المللی اقدام کرد و ســرانجام با همکاری دیپلماســی کشور در اروپا این 

مجموعه پس از سال ها پیگیری به کشور برگشت داده شد.
او انجام این تفاهم را مرهون همکاری های دادســتانی کل کشور سوئیس، 
دفتر فدرال فرهنگ سوئیس، ســفارت ایران در سوئیس، سفارت سوئیس در 
تهران، معاونت حقوقی وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 
معاونــت میراث فرهنگی و بخش حقوقی و بین الملــل وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی و موزه ملی ایران دانســت و افزود: بی شک در 
شرایطی مناسب، نمایشگاهی از این آثار در موزه ملی ایران برگزار خواهد شد.

عقبگرد ۳۰ساله گردشگری در ۲۰۲۰
صنعت گردشگری بین المللی به سبب بحران بی سابقه کرونا در سال ۲0۲0 
با کاهش بیش از ۷0درصدی ورود گردشــگران بین المللی به ســطح آمار سال 

1۹۹0 میالدی تنزل پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، سازمان جهانی گردشگری )WTO( در گزارش جدید خود 
از کاهش بیش از ۷0درصدی ورود گردشــگران بین المللی در 10 ماه نخســت 
ســال ۲0۲0 به ســبب محدویت های ســفر، کاهش اعتماد مسافران و چالش 
جهانــی ویروس کرونا خبــر داده تا در مجموع بدترین ســال ممکن در تاریخ 

گردشگری بین الملل به ثبت برسد. 
بر اساس آمار و ارقام منتشرشده از سوی سازمان جهانی گردشگری، مقاصد 
بین المللی در فاصله زمانی ژانویه تا اکتبر امسال، پذیرای ۹00 میلیون توریست 
کمتر در مقایسه با آمار مشابه سال ۲01۹ بودند که این به معنای از دست دادن 

۹۳۵ میلیارد دالر درآمدهای صادراتی حاصل از گردشگری بین الملل است. 
این رقم بیش از 10 برابر بیشتر از زیانی است که صنعت گردشگری در سال 

۲00۹ به سبب بحران جهانی اقتصاد متحمل شده بود. 
»زوراب پولولیکاشــویلی« دبیرکل سازمان جهانی گردشــگری در این باره 
توضیح داد: »از زمان آغاز  این بحران، ســازمان جهانی گردشــگری اطالعات 
قابل اعتمادی را درباره تاثیرات بی سابقه همه گیری ویروس کرونا بر گردشگری 
جهانی در اختیار دولت ها و کسب و کارها قرار داده است. گرچه خبرهای کشف 
واکسن کرونا موجب تقویت اعتماد گردشگران شده اما تا بهبود این شرایط راهی 
طوالنی در پیش داریم. بنابراین باید تالش های مان را برای بازکردن ایمن مرزها 
و حمایت از مشاغل و کسب و کارهای وابسته به گردشگری مضاعف کنیم. بیش 
از پیش روشن است که صنعت گردشگری یکی از بخش هایی است که بیشترین 

آسیب ها را بر اثر این بحران بی سابقه متحمل شده است«. 
بر اساس شواهد موجود، سازمان جهانی گردشگری پیش بینی می کند، میزان 
ورود گردشــگران بین المللی در کل ســال ۲0۲0 با کاهش ۷0 تا ۷۵ درصدی 
همراه باشد که در این صورت گردشگری جهانی عقبگردی ۳0 ساله به آمارهای 
سال 1۹۹0 خواهد داشت و در مقایسه با سال گذشته یک میلیارد نفر گردشگر 

کمتر و 1.1 تریلیون دالر کاهش در سود خود را تجربه خواهد کرد. 
این تنزل چشــمگیر در گرشــگری بین المللی می تواند با ضرر اقتصادی دو 

تریلیون دالری برای تولید ناخالص جهان همراه باشد. 
آسیا-پاســیفیک به عنوان اولین منطقه ای که تحت تاثیرات منفی شــیوع 
ویروس کرونا قرار داشــت و بیشترین محدویت های سفری را تا به امروز تجربه 
کرده، طی 10 ماه نخســت سال ۲0۲0 با ۸۲ درصد شاهد باالترین نرخ کاهش 
ورود گردشــگران بین المللی بــوده و پس از آن منطقــه خاورمیانه نزول ۷۳ 
درصدی را به ثبت رسانده است. آفریقا نیز از ژانویه تا اکتبر سال جاری میالدی 
۶۹ درصد در مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته کمتر پذیرای گردشگران 
بین المللــی بوده و این میزان کاهش برای مناطــق اروپا و آمریکا هر کدام ۶۸ 

درصد بوده است. 
همچنین محدویت های ســفری در ســطح جهان طی 10 ماه نخست سال 
۲0۲0 از ژانویه سیر صعودی خود را آغاز کرده و در ماه های آوریل، می و ژوئن 
به ترتیب با منفی ۹۷، ۹۶ و ۹1 درصد به باالترین ســطخ خود رســیده و در 
انتهای ماه اکتبر همچنان ۸۳ درصد از محدویت های ســفری در سراسر جهان 
برقرار بوده است، گرچه این محدویت ها پس از ماه اکتبر کاهش یافته و چندی 
پیش ســازمان جهانی گردشگری به طور رسمی اعالم کرد ۷0درصد از مقاصد 
گردشگری جهان محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا را کاهش داده اند 
و از هر چهار مقصد فقط یک مقصد همچنان به طور کامل به روی گردشگران 

خارجی بسته است.

خبر 

گزارش 

سه منتقد ارشد سینمایی هالیوود ریپورتر فهرست 10 فیلم 
برتر سال را از نگاه خود منتشر کردند.

به گزارش ایسنا، در سالی عجیب و بی سابقه برای سینما 
که با تعطیلی طوالنی مدت ســالن های سینما در بسیاری از 
نقاط سینما همراه بود، در آمریکا نیز از زمان اولین قرنطینه در 
میانه های ماه مارس تا به امروز در برخی از شهرها چون لس 
آنجلس و نیویورک هنوز چراغ سینماها خاموش است اما با این 
وجود نیز فیلم های درخشــانی توانستند از طریق دیگر بویژه 

سامانه های نمایش  آنالین ظهور کنند. 
از ســوی دیگر، استودیوهای بزرگ فیلمسازی هالیوود که 
امسال تمایلی به اکران برخی فیلم هاب تجاری و پرهزینه خود 
نداشتند، ناخواسته فرصتی را برای بهتر دیده شدن فیلم های 

و اغلب نادیده گرفته شده فراهم کردند. 
با رسیدن به روزهای پایانی سال ۲0۲0، منتقدان سینمایی 
اقدام به معرفی برترین فیلم های سال می کنند و سه منتقد 
نشریه هالیوود ریپورتر شامل »دیوید رونی«، »جان فِروش« و 

»شری لیندن« نیز فیلم های محبوب خود را انتخاب کردند:
۱۰ فیلم برتر ۲۰۲۰ به انتخاب »دیوید رونی«

1. فیلم کنســرت »اتوپیــای آمریکایی« بــه کارگردانی 
»اسپایک لی«

۲. »اولین گاو« به کارگردانی »کلی ریچارد«
۳. »هرگز به ندرت گاهی همیشــه« به کارگردانی »الیزا 

هیتمن«
۴. »آمونیت« به کارگردانی »فرانسس لی«

۵. »قد دراز« به کارگردانی »کانتمیر باالگوف«
۶. »میناری« به کارگردانی »لی ایساک چانگ«

۷. »زن جوان نویددهنده« به کارگردانی »امرالد فنل«

۸. »سرزمین آوارها« به کارگردانی »کلوئی ژائو«
۹. »الورز راک« به کارگردانی »استیو مک کویئن«
10. »باکارو« به کارگردانی »کلبر مندونسا فیلیو«

۱۰ فیلم برتر ۲۰۲۰ به انتخاب »جان ِفروش«
1. »هرگز به ندرت گاهی همیشــه« به کارگردانی »الیزا 

هیتمن«
۲. »سرزمین آوارها« به کارکردانی »کلوئی ژائو«

۳. »یک دختر ساده« به کارگردانی »ربکا زلوتوفسکی«
۴. »آمونیت« به کارگردانی »فرانسس لی«

۵. »زن جوان نویددهنده« به کارگردانی »امرالد فنل«
۶. »نسخه چهال ساله« به کارگردانی »رادا بلنک«

۷. »صعود« به کارگردانی »میشل آنجلو کوینو«
۸. »قد دراز« به کارگردانی »کانتمیر باالگوف«
۹. »جایگزین« به کارگردانی »جرمی هرش«

10. »۵ همخون« به کارگردانی »اسپایک لی«
۱۰ فیلم برتر ۲۰۲۰ به انتخاب »شری لیندون«

1. »قد دراز«  به کارگردانی »کانتمیر  باالگوف«
۲. »گوندا«  به کارگردانی »ویکتور کاساکوفسکی«

۳. »هرگز به ندرت گاهی همیشــه«  به کارگردانی »الیزا 
هیتمن«

۴. »زن جوان نوید دهنده«  به کارگردانی »امرالد فنل«
۵. »بک شب در میامی«  به کارگردانی »رجینا کینگ«

۶. »باکارو«  به کارگردانی »کلبر مندونسا فیلیو«
۷. »۷۶ روز«  به کارگردانی »هائو وو«

۸. »اولین گاو«  به کارگردانی »کلی ریچارد«
۹. »آمونیت«  به کارگردانی »فرانسس لی«

10. »نسخه چهل ساله«  به کارگردانی »رادا بلنک«

۱۰ فیلم برتر سال به انتخاب هالیوود ریپورتر

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي 
 با ارزیابي کیفي

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه هرمزگان

مناقصه گزار: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هرمزگان
موضوع مناقصه: مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابي کیفي مشروح زیر:

))حجمي/ زماني تخلیه و بارگیري مخزندارهاي راه آهن شهید رجایي بندرعباس((
 تاریخ مهلت و نشاني محل دریافت تحویل اسناد مناقصه:

پــس از انتشــارآگهي نوبت دوم در روزنامه کلیــه مناقصه گران براي دریافت کامل اســناد مناقصه و 
بارگذاري اسناد به سایت http://setadiran.ir  مراجعه نمایند.     

شماره هاي تماس: 76 و ۰76-335۱3۲75
1- مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار مناقصه )به جز پســت بانک( ۱/77۲/۰۰۰/۰۰۰ )یک میلیارد و 

هفتصد و هفتاد و دو میلیون( ریال به نام شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه هرمزگان.
۲- مبلغ برآورد 35/434/۱8۰/389ریال.

۳- مدت اجراي کار 1۲ماه مي باشد.
۴- داراي حداقل سابقه کاري مرتبط.

۵- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمني و گواهینامه تعیین صالحیت کار از اداره کل تعاون و کار 
و رفاه اجتماعي. )تصویر گواهینامه ها در هر دو پاکت ب و پاکت ارزیابي کیفي قرارداده شود(.

۶- ارائه آگهي مربوط به شــخص یا اشــخاصي که طبق آخرین تغییرات در روزنامه رســمي مجاز به 
امضاء اســناد تعهدآور شــرکت مي باشد. )تصویر آخرین تغییرات اساســنامه در پاکت ب و پاکت ارزیابي 

کیفي قرارداده شود(.
۷- تصویر اساسنامه شرکت )مناقصه گر( در پاکت ب و پاکت ارزیابي کیفي قرارداده شود.

۸- ارائه تاییدیه آخرین نمونه امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره در پاکت ب و پاکت ارزیابي کیفي. 

۹- احراز امتیاز حداقل۶0 براســاس معیارهاي ارزیابي کیفی وتوانمندي بهداشــتي و زیست محیطي 
الزامي مي باشد.

10- توزیع اسناد پس از انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ۷ روز از تاریخ 99/۱۰/۰۱ لغایت 99/۰8/۱۰، 
مهلت تحویل پاکت ها به دبیرخانه کمیسیون مناقصات )الف، ب، ج و ارزیابي کیفي(تا ساعت 1۴روز شنبه  
مورخ 99/۱۰/۲۰، بازگشایي پاکت هاي ارزیابي کیفي مورخ 99/۱۰/۲۱ مي باشد و تاریخ بازگشایی پاکت هاي 
)الف، ب و ج( متعاقباً اعالم خواهد شــد. )همه پاکت ها را در لفاف مناسب و الک و مهر شده قرار دهند و 

همراه با نامه به دبیرخانه تحویل داده شود(
11- تمامي مناقصه گران/شرکت ها باید در سامانه ستاد ثبت نام و کلیه پاکت الف و ب و ج خود را هم 
در سامانه بارگذاري و هم به صورت فیزیکي و الک و مهر شده تحویل نمایند در غیر اینصورت با توجه به 

عدم ورود به سامانه جهت بارگذاري پاکت ها از دریافت پاکت فیزیکي آنها امتناع مي گردد.
 1۲- تاریــخ برگزاري جلســه توجیهــي روز چهارشــنبه مــورخ  ۱399/۱۰/۱۰ ســاعت 10 صبح

 مي باشد.
1۳- تذکــر مهم: پس از طي مراحل قانوني، پاکات الف، ب و ج مناقصه گراني مفتوح خواهد شــد که 

حداقل امتیاز الزم در ارزیابي کیفي و HSE را کسب کرده باشند.
1۴- به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتي که پس از مهلت مقرر در 

فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/۰9/۲9 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/۱۰/۰۱   

روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي  نفتي - منطقه هرمزگان

شماره مجوز ۱399/535۰

)نوبت دوم(


