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علی اکبر قربانیـ  آهنگساز و رهبر ارکسترـ  که چند روز قبل کنسرت آنالینی 
را با خوانندگی وحید تاج و رشید وطن دوست به روی صحنه برد، از تجربه متفاوت 

و دشوار اجراهای آنالین مي گوید.
قربانی که رهبری ارکســتر ســازهای ملی ایران را بر عهده دارد، این کنسرت 
را در دو بخش موســیقی اصیل ایرانی و آذری رهبری کرد و در جریان آن آثاری 
از علینقی وزیری، حســین دهلوی، فرهاد فخرالدینی، علی سلیمی، اوزیر حاجی 

بیک اف، توفیق قلی اف و ویلیام کتلبی با همراهی سازهای ایرانی اجرا شد.
در همین راستا با این هنرمند موسیقی تماس گرفتیم تا درباره کنسرت اخیر در 
تاالر وحدت و مسائل دیگر موسیقی در این روزها، با او گفت وگویی داشته باشیم.
در ابتدا از این آهنگســاز درباره نحوه برگزاری اجرای اخیرش سوال می کنیم. 
به ایســنا پاسخ می دهد: نزدیک به یک سال بود که کنسرتی اجرا نکرده بودیم. از 
آنجا که با شــیوع کرونا امکان برگزاری حضوری کنسرت ها وجود نداشت و اهالی 
فرهنگ و هنر توسط فضای مجازی به ادامه فعالیت هایشان ادامه دادند، ما هم به 
همراه اعضای ارکستر تصمیم گرفتیم کنسرتی آنالین برگزار کنیم. به همین جهت 
از آقایان وحید تاج و وطن دوســت که از دوســتان قدیمی من هستند، دعوت به 

همکاری کردم.
او درباره علت برگزاری کنســرت در دو بخش آذری و موسیقی ایرانی، توضیح 
می دهد: هموطنان آذری در کشــور ما خیلی زیاد هستند و موسیقی آذربایجانی 
هم بخشی از موسیقی کشور حســاب می شود؛ همانگونه که موسیقی اقوام دیگر 
مانند خراســان یا کردستان را داریم. البته هیچگاه در انتخاب رپرتوار محدودیتی 
نمی بینیم که تنها بخواهیم موســیقی ایرانی اجرا کنیم و در کنســرت های قبلی 

قطعاتی از موسیقی کردی یا کالسیک هم اجرا کرده ایم.
از قربانی درباره حال و هوای اجرای آنالین ســوال می کنیم. می گوید: اولین بار 
بود که بدون حضور تماشــاگر به روی صحنه می رفتم و حال و هوای آن تجربه ای 
کامال متفاوت بود. زمانی که هنرمند در اجرای زنده به روی صحنه می رود، همیشه 
تبادلی با مخاطبان دارد و تماشاگرها شور خاصی را به سالن اضافه می کنند که در 

این اجرا چنین فضایی وجود نداشت و کار را برایمان خیلی دشوار می کرد.
مدتی اســت که وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اعالم کرده که قرار است 
کنســرت ها به صورت حضوری برگزار شوند و موســیقی به سالن ها برگردد اما 

تاکنون جزییاتی از نحوه اجرایی شــدن این تصمیم اعالم نشده است. به همین 
جهت از این هنرمند ســوال می کنیم که ترجیح می دهد در این شرایط به روی 
صحنه برود یا اینکه به اجرای آنالین بپردازد؟ او پاســخ می دهد: در حال حاضر 
کلیه فعالیت های اقشــار مختلف مردم انجام می شود. اگر قرار است کرونا باعث 
تعطیلی شــود، پس همه باید تعطیل شوند؛ این در حالی است که فقط فعالیت 
عده ای تعطیل شده اســت که شامل اهالی موسیقی، تئاتر و تا حدودی سینما 
مي شــود. کلیه اماکن عمومی باز هســتند و مردم هر روز با تراکم باال با وسایل 
عمومی نقلیه تردد می کنند. اگر قرار اســت همه فعالیت ها برقرار باشــد، برای 

موسیقی نیز باید فکری کرد. این آهنگساز اضافه می کند: البته چه اجرای آنالین 
و چه حضوری، امکانــات خاص خود را دارد، ولی طبیعتا اجرای حضوری کار را 
برای ما راحت تر می کند و باعث می شود هنرمندان روی صحنه بیایند و فعالیت 
هنری زنده بماند. ولی نکته مثبت اجرای آنالین این اســت که مخاطبانی که در 
تهران نیســتند و دوســت دارند که اجراها را به صورت زنده ببیند، این امکان را 
خواهند داشــت. همچنین خیلی از ایرانی های مقیم خارج از کشور دوست دارند 
برخی از اجراهای داخل کشــور را تماشا کنند؛ به همین دلیل باید شرایط الزم 

برای آنها فراهم شود.

گفت وگو با علی اکبر قربانی، آهنگساز و رهبر ارکستر

تجربه دشوار رهبری یک کنسرت بدون تماشاگر

دو جایزه دیگر جشنواره داکا برای سینمای ایران
ســینمای ایران در مجموع موفق به کسب سه جایزه از جشنواره فیلم داکا 

در کشور بنگالدش شد. 
به گزارش ایسنا، نوزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم داکا با نمایش ۳۵ 
فیلم ســینمایی و کوتاه از ایران، از ۲۷ دی تا ۵ بهمن ماه سال جاری )۱۶ تا 
۲۴ ژانویه ســال ۲۰۲۱( به صورت ترکیبی )فیزیکی و آنالین( در شــهر داکا 
پایتخت کشور بنگالدش برگزار شد و »سایه های بی خورشید« به کارگردانی 
مهرداد اســکویی بهترین مستند بخش فیلم های معنوی این رویداد سینمایی 
نام گرفت و فیلم »تریشــکو« ساخته شــکیبا خالقی نیز برنده جایزه بهترین 

فیلم کوتاه در بخش ویژه فیلمسازان زن شد.
طبق اعالم پیشــین، فیلم »جنایت بی دقت« ســاخته شــهرام مکری نیز 
جایزه بهترین فیلمنامه جشــنواره داکا را به خود اختصاص داده که در بخش 

رقابت فیلم های آسیایی جشنواره حضور داشت. 
مســتند »ســایه های بی خورشــید« به کارگردانی مهرداد اســکویی پس 
از اولین نمایش جهانی در جشــنواره مســتند آمســتردام )ایدفا( و کســب 
جایزه بهترین کارگردانی این رویداد ســینمای مســتند در چندین جشنواره 
بین المللــی دیگر نیز حضور یافته اســت. این مســتند اثــری تکان دهنده و 
برانگیزنــده درباره محــل نگهداری نوجوانان بزهکار اســت و روی دختران و 
زنانــی تمرکز می کند که به ســبب قتــل یا معاونت در قتــل یکی از مردان 
 خانواده یا خویشــاوندان سوءاســتفاده گر خــود به کانون اصــالح و تربیت

 فرستاده شده اند.
فیلم کوتاه »تریشکو« با بازی شکیبا خالقی، شریف شریفی، علی داوودنژاد، 
امیــن دهفولی و ســیامک مولوی هــم درباره زن جوانی اســت که همراه با 
گربه اش به نام تریشــکو به تنهایی در تهران زندگی می کند اما مجبور اســت 
برای مراقبت از مادر بیمارش به اصفهان برود. زن جوان کسی را برای مراقبت 

از گربه اش پیدا نمي کند و ...

۴ مستند ایرانی 
در جشنواره مورد تائید آکادمی اسکار

نوزدهمین جشــنواره بین المللی بیگ اسکای به عنوان یکی از رویدادهای 
مهم و ســاالنه سینمای مســتند در جهان، چهار اثر ایرانی را در برنامه سال 

۲۰۲۱ خود قرار داد.
به گزارش ایســنا، در این رویداد ســینمایی که از تاریخ ۱۹ تا ۲۸ فوریه 
)اول تا دهم اســفندماه( به صورت آنالین برگزار مي شــود، سینمای ایران با 
چهار مســتند »برف مي نامد« ساخته مرجان خسروی، »فرزندان خونیار« به 
کارگردانی آرمان قلی پور دشــتکی، »یک اسب خون بیشتری از انسان دارد« 

ساخته ابوالفضل طالونی و »نان مقدس« از رحیم دبیحی حضور دارد. 
جشــنواره بین المللی فیلم مستند »بیگ اســکای« آمریکا از رویدادهای 
سینمایی مورد تائید آکادمی اسکار است و فیلم های برنده واجد شرایط رقابت 

در بخش های مستند اسکار سال آینده میالدی خواهند بود. 
این رویداد ســینمایی امسال میزبان نمایش ۲۷ مستند بلند و ۵۰ مستند 

کوتاه است که شامل ۲۷ نمایش نخست جهانی نیز مي شود.
آثار نوزدهمین جشــنواره فیلم بیگ اسکای از میان ۱۸۰۰ فیلم ارسالی از 

۸۶ کشور جهان انتخاب شده اند. 

 انتشار رمانی درباره قیام مردم هزاره 
در ترکیه

رمان »نجف بیگ« نوشته مهدی هزاره در ترکیه منتشر شده است.
به گزارش ایسنا، این رمان با موضوع  قیام های مردم هزاره )قیام کوهستان( 
 ÖZDEMIR  OFSET A علیه نسل کشــی خان های وقت توسط نشــر

MATBAACILIK در ترکیه منتشر شده است. 
در معرفی این کتاب عنوان شده است:  بســــیاری از ملل و اقوام جهان با 
وجود تاریخ ضعیف، از مردم عادی خود قهرمانانی ســــاخته اند که فرهنگی 
غنی و نامی بزرگ را در عرصه جهانی برای شان به ارمغان آورده اســــت. اما 
قوم هزاره با داشــتن تاریــخ غنی و قهرمانان بــزرگ، در عرصه جهانی نامی 
درخــور مقام و ارزش خــود و قهرمانانش ندارد. یکــــی از همین قهرمانان، 
نجف بیگ شــــیران )شــیرو( اســــت که پس از جنایت هولناک کله مناره 
و نسل کشــی عبدالرحمن خان اوغان، با وجــود فضای خفقان آور زمان خود، 
 به پاخاســت و در راســتای احیای هویــت قوم مظلوم خــود و مقابله با ظالم

قیام کرد. 
قیام نجف بیگ از »ســنگ موم« آغاز شد و توانست از پیشروی اشغالگران 
جلوگیــری کند. خان های وقت به بهانه تصرف مرتع و چراگاه برای اســتفاده 
کوچی ها، اشــغال را آغاز کردند. اشــغالی که در انتها به قتل، غارت و تجاوز 
ختم شــــد )مناطقی چون بهسود، لعل، ســرجنگل و بامیان(. طی ۱۸ سال 
قیام  نجــف بیگ، حتی یک جریب از زمین های ارزگان پس از اشــــغال از 
دســت مردم خارج نشد. قیامی که مردمی بودن، شعار آن بود  و عدم تعرض 
در زمان قدرت، راز دوامش. حکومتی که در طی ۱۸ ســال پایداری اش، کسی 
خاطره  تلخ و ناعدالتی از  آن نشــنید. این قیام اگرچه به قیمت جان عده ای 

کثیر از نام آوران هزاره تمام شد،  
اما ارثیه ای ارزشــمندی از خود به جای گذاشــت. این ارثیه بیداری مردم 
هزاره  بود تا در راســــتای حفظ ســرزمین خود بکوشند. این بیداری منشأ 
جنبش های دیگری هم در ســرزمین هزاره جــات بود؛ قیام بزرگانی چون مال 
خــداداد لورانی، قربو زوار صدخانه و ابراهیم خان گاوســوار. در واقع می توان 
گفــت که نجف بیــگ آغازگر قیام هایی علیه ظلم، دفــاع از حق و برخورد با 

نسل کشی است.

اخبار کوتاه

اولین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران 
در حــال برگزاری اســت؛ نمایشــگاهی که 
دردسرهای زیادی را برای مخاطبان و ناشران 
به همراه داشته است. از مشکالت دانشجویان 
برای دریافت بن گرفته تا از دســترس خارج 
شدن سایت برای بازدیدکنندگان و مشکالت 

ریز و درشت ناشران. 
آنالیــن«  گــزارش »مردم ســاالری  بــه 
نخســتین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران از 
اولیــن روز بهمن ماه کار خــود را آغاز کرد. 
بنا بــود تا مخاطبــان با مراجعه به ســامانه 
tehranbookfair.ir تا ششــم بهمن ماه با 
۲۰ درصــد تخفیف کتاب بخرنــد و کتاب ها 

رایگان به دستشان برسد. 
پیش از شــروع نمایشگاه، به رسم هرساله 
دانشجویان بســیاری اقدام به خرید بن کتاب 
کردنــد، اما امســال خرید بن کتــاب هم به 
راحتی هر سال نبوده است. در گفت وگویی با 
یکی از دانشــجویان دانشگاه عالمه طباطبایی 
متوجه شــدیم که در زمان خرید بن، شماره 
دانشجویی دانشــجویان در سایت ثبت نبوده 
است، مشکلی که در روزهای پایانی خرید بن 

کتاب برطرف شده بود.   
نمایشگاه مجازی کتاب تهران، یکم بهمن 
مــاه کار خود را آغــاز کرد، امــا اینطور که 
مخاطبین می گویند کســی موفق به خرید در 
روز اول نمایشــگاه نشد! در همان روز نخست 
سایت نمایشــگاه از دسترس خارج شد و یک 
روز از روزهــای برگزاری نمایشــگاه کامال از 
دســت رفت. روز دوم هم گرچه در ســاعاتی 
از روز ســایت در دست تعمیر بود، اما باالخره 
ســایت به کار افتاد، اما با ســرعتی پایین که 

مخاطبان را به ستوه آورده بود.
رها، یکی از مخاطبان نمایشگاه است که به 
سختی موفق به خرید شده است. او مي گوید: 
»یکــی از نقاط ضعف نمایشــگاه مجازی این 
اســت که امکان برای پیگیری بســته پستی 
درنظر گرفته نشــده، من ســفارش داده ام و 
فقط میدانم که بسته تحویل پست شده است، 

شــماره پیگیری برای پیگیری وضعیت بسته 
وجود ندارد.« طیبه نیز از اشکاالت جستجوی 
ســایت گالیه مند است. او میگوید وقتی یک 
انتشــارات را سرچ می کنیم، لیست کتاب های 
تمام ناشــران با اسامی مشــابه را نیز نمایش 
می دهد و در بسیار مواقع کامال بی ربط است. 
این اتفاق کار را بــرای مخاطبی که به دنبال 

یک انتشارات خاص می گردد سخت می کند!
اولین نمایشــگاه مجــازی کتاب  ایرادات 
تهران به همینجا ختم نمی شد، گالیه دیگری 
که صدای بســیاری از مخاطبان نمایشگاه را 
درآورده، نمایــش کتاب هــای موجود و غیر 
موجود در ســایت است. وقتی نام کتاب مورد 
نظر را در سایت جستجو می کنیم، چاپ های 
قدیمــی کتــاب نیز بــه نمایــش درمی آید؛ 
نســخه هایی که عمال امکان خرید آنها وجود 
ندارد. موضوع زمانی جالب می شود که بدانید 
ناشران نیز از این موضوع گالیه مند بودند، ط.و 
یکی از ناشــران حاضر در نمایشــگاه مجازی 
کتــاب تهران در گفت وگو با »مردم ســاالری 
آنالیــن« در خصــوص برخی از مشــکالت 
نمایشگاه توضیح داد و گفت: قبل از نمایشگاه 
تهران، در یک نمایشگاه مجازی جنوب کرمان 

شــرکت کرده بودند، اطالعات را وارد کردیم 
و در آن نمایشــگاه مشکلی وجود نداشت، اما 
در این نمایشــگاه، اطالعات با نمایشگاه قبل 
تداخل پیدا کرد. مثال کتابی که در نمایشگاه 
قبل عرضه شــده و االن موجودی ندارد، هنوز 
روی ســایت هســت، یا کتاب هایی که چاپ 
متعدد دارد، همه چاپ ها در سایت نشان داده 
می شــود. با اینکه ما موجودی را صفر کردیم 
و غیرفعــال کردیم باز هم این مشــکل رفع 
نشد و باعث ســردرگمی مخاطب می شود. از 
اینکه سایت در دسترس نبود، سایت کند بود، 
زیرســاخت مناسب آماده نشده بود و یک روز 
و نیم اول عمال نمایشگاه کتاب قابل استفاده 

نبود فاکتور می گیرم. 
وی در ادامــه بــا اشــاره به اینکه ناشــر 
نمی توانــد هیــچ توضیحــی را در خصوص 
کتاب وارد کند گفت: متاسفانه در پنل ناشر، 
مکانی تعریف نشــده اســت کــه توضیحاتی 
را در خصوص کتاب هــای خاص به مخاطب 
ارائه داد. از طرف دیگر به ما گفته شــده بود 
مســئول پنل ناشران باید از ۹ صبح تا ۹ شب 
آنالین باشــد و پاســخ مخاطب را بدهد، اما 
هیچ جای برای اینکه مخاطب ســوال بپرسد 

وجود ندارد! همه مخاطبان ســواالت خود را 
از پیج های اینستاگرام انتشارات ها می پرسند. 
در سایت جایی تعریف شده است که می توان 
به پشــتیبانی نمایشــگاه پیام داد، که البته 
پشــتیبانی نمایشــگاه نیز انقدر دیر پاســخ 
مخاطــب را می دهد که یــا مخاطب منصرف 

شده یا خریدش را انجام داده است. 
به گفتــه وی یکی دیگر از مشــکالت در 
زمینه کتاب های منتشــر شده با ناشر همکار 
بود، امکان خرید کتاب تنها از پنل ناشر اصلی 
امکان پذیر اســت و ما چون ناشــر اصلی در 
نمایشگاه شرکت نکرد نتوانستیم چند جلد از 
کتاب ها را در نمایشــگاه عرضه کنیم.  یکی از 
مواردی که در نمایشــگاه امسال اتفاق افتاد و 
فکر می کنم شبیه به آن باز هم اتفاق افتاد اما 
مســکوت ماند، این بود که ناشر بدون اطالع 
نویسنده کتاب را چاپ و عرضه کرد. البته در 
یک مــورد با پیگیری وزیر از چاپ و انتشــار 

کتاب جلوگیری شد.  
این ناشــر در راســتای آموزش اســتفاده 
از ســایت نمایشــگاه نیز به نکاتی اشاره کرد. 
بــه گفته وی: خانه کتاب یکســری فیلم های 
آموزشــی را برای ناشرین آماده کرد که بسیار 

مفیــد بود، پشــتیبانی نیز تا قبل از شــروع 
نمایشگاه خوب بود، اما بعد از شروع نمایشگاه 
نــه. اما در مقابل اصال بــرای مخاطب و نحوه 
خرید کتاب فیلم های مشــابهی آماده نشــده 
بود و در بسیاری از موارد مخاطب برای خرید 
و ساخت پروفایل ســردرگم می شد. امیدوارم 
در پایان نمایشــگاه نظرســنجی از ناشران و 
مخاطبان انجام شــود تا این ایرادات برطرف 
شود، شــاید به این زودی ها شرایط برگزاری 

نمایشگاه فیزیکی مهیا نشود! 
»مــردم ســاالری آنالیــن« در گفت وگو 
بــا یکی از نویســندگان و مترجمان فعال در 
حوزه کودکان و نوجوانــان، نظر او را هم در 
خصــوص برگزاری نمایشــگاه مجازی کتاب 
جویا شد. »رضوان خرمیان« در این گفت وگو 
با بیان اینکه برگزاری نمایشــگاه کتاب همان 
ســال های گذشــته هم خالی از اشکال نبود 
و هم برای ناشــر و هم مخاطب دردسرهای 
خودش را داشــت؛ گفت: ما هیچگاه محیط 
تخصصی نمایشگاهی نداشتیم که حاال که آن 
را از دســت داده ایم پر از آه و افسوس باشیم. 
خرمیان مي گوید: حقیقت این اســت حجم 
مخاطبی که در نمایشــگاه شرکت می کردند 
غالبا مخاطب واقعی نبودند، نه به دلیل اینکه 
توان مالی خرید را نداشتند بلکه غالبا به نیت 
تفریــح می آمدند و مخاطبــان واقعی را نیز 
از انگیــزه اصلی خــود دور می کردند. به نظر 
من این شکل از نمایشــگاه برای کسانی که 
زمان کمتــری دارند و لیســت دقیقی برای 
خود آماده کرده اند، امکان مناســبتری است، 
در زمان کوتاهــی می توانند کتاب های مورد 
نیازشــان را تهیه کنند، شهرستانی ها نیز در 
این شیوه می توانند بدون صرف هزینه اضافی 
از نمایشگاه اســتفاده کنند. خرمیان معتقد 
است که به نمایشگاه کتاب مجازی خیلی هم 
نمی شــود خرده گرفت، بــا توجه به اینکه ما 
زیرساخت های درســتی برای کارهای مشابه 
نداریم، فکر می کنم برای شروع بد نبود. فعال 
چاره ای نیست جز سازگاری با شرایط موجود.

»مردم ساالری آنالین« در گفت وگو با مخاطبان و ناشران بررسی کرد

دردسرهای اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
مانیا شوبیری

آگهي تجدید مزایده امالك )نوبت اول( سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان 
به شماره 99/13/س

ســازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان در 
نظر دارد یک قطعه زمین مسکوني را به صورت نقد 
و همچنین نقد و شرایطي از طریق تجدید مزایده 
)نوبت اول( واگذار نماید. متقاضیان مي توانند جهت 
دریافت اسناد و مشخصات مورد واگذاري از تاریخ 
نشرآگهي همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات 
اداري به ســتاد مرکزي ســازمان واقع در خیابان 
ســروش، خیابان مصلي، کوچه شــاهزاده ابراهیم 
مراجعه و نســبت به کسب اطالعات و تهیه اسناد 

تجدید مزایده اقدام نمایند.
آخرین مهلت تهیه اســناد و ارســال پیشنهاد 
قیمت تا ساعت۱۴ روز شنبه مورخ 1399/11/25 

مي باشد.
مشخصات قطعه زمین مسکوني:

یک قطعه زمین مسکوني واقع در اتوبان شهید 
دستجردي، جنب ترمینال صفه، موسوم به چشمه 

توتي به شــماره ۸۱۹ از پــالک ثبتي ۱۵۲۶۱به 
مساحت ۳۷۲ متر مربع 

شرایط:
۱- ارائه سپرده شرکت در تجدید مزایده به صورت 
واریز نقد به حساب سپرده سازمان یا ضمانت نامه 

بانکي با اعتبار حداقل سه ماه.
۲- درصورتي که نفرات اول و دوم شرکت کننده 
از انجام معامله خودداري نمایند سپرده شرکت آنان 

به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
۳-   سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار 

است.
۴- ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد 
تجدید مزایده موجود مي باشــد. درصورت نیاز در 
ســاعات اداري با شــماره تلفن 03134456060 

تماس حاصل نمائید. 
سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان

 
تجدید آگهی مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان اصلی مسکن مهر

شــهرداری کوهبنان در نظر دارد عملیات زیرســازی و آســفالت خیابان اصلی مســکن مهر را از محل 
اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای از طریق انتشار اسناد خزانه به مبلغ 4/137/000/000 ریال و مبلغ 
6/207/000/000 ریال به صورت نقد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شــرایط 
واگذار نماید. لذا از کلیه اشــخاص حقوقی که در این زمینــه فعالیت دارند دعوت به عمل می  آید از تاریخ 
درج آگهی به مدت ۱۰ روز ضمن واریز مبلغ 1/000/000 ریال به شــماره حساب 2178800055707 نزد 
بانک ســپه شعبه کوهبنان به نام شهرداری، نسبت به دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و قیمت 
پیشــنهادی خود را در پاکت های الک و مهر شــده حداکثر تا تاریخ 99/11/16 روز پنجشنبه به دبیرخانه 

شهرداری تحویل نمایند.
در ضمن تاریخ بازگشایی پاکت های مذکور ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ 99/11/18 می باشد.

۱- ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 500/000/000 ریال.
۲- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۳- به پیشــنهادات فاقد ضمانتنامه، مشــروط، مخدوش و اســنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
ضمنا آگهی مناقصه در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  به 

شماره فراخوان 0990923360000023 ثبت گردیده است.
تلفن های تماس: 034-33492644   034-33492566

روابط عمومی شهرداری کوهبناندورنگار: 034-33492515

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ) ICOFC (در نظر دارد موضوع مزایده فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند.
الف( شرح مختصر کار:

زمان بازدیدمحل نگهداریقیمت واحد پایه کارشناسی )ریال(مقدار )کیلو گرم(شرح کاالردیف

از 11 تا 15 بهمن ساعت 8 الی 16انبار عملیات کاال آغار000ر00079ر410انواع الکترودهای مستعمل 1
ب( مدت قرارداد، زمان و محل بازدید کاال:

مّدت قرارداد 2 ماه و زمان و محل بازدید کاالها به شرح جدول بند )الف ( می باشد.
ج( شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده )الزامی(

1- داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی: به مبلغ 000ر500ر619ر1 ریال به عنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار) مزایده(.

2- عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir و دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی.
3- اشخاص حقوقی: ارائه مدارک ثبت شرکت شامل آگهی تأسیس روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات، اساسنامه، کد اقتصادی و شناسه مّلی شرکت، آدرس دقیق پستی، تلفن 

ثابت و نمابر)فکس(
4- اشخاص حقیقی : داشتن سن قانونی )18 سال تمام( به همراه ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت مّلی، آدرس دقیق پستی، تلفن همراه و ثابت.

د( شرایط و مهلت و محل دریافت اسناد مزایده
متقاضیان واجد شرایط مندرج در بند »ج« که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می بایست جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد (

 www.setadiran.ir مراجعه کرده و جهت دریافت پاکات به نشانی : تهران – خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ – پالک 390 ساختمان رشت- طبقه اول اتاق 102 مراجعه نمایند.
ه( محل و زمان گشایش پاکات:

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس�ناد مزایده تا ارائه پیش�نهاد مزایده گران و بازگش�ایی پاکات متقاضیان از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به 
آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت 
شرکت در مزایده محقق سازد. شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 41934-021 و اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در سایر استان ها در سامانه 

www.setadiran.ir موجود اس�ت.
متقاضیان واجد شرایط مندرج در بند »ج« که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می بایست پس از دریافت اسناد مزایده به شرح مندرج در بند »د« پیشنهادهای خود را طبق شرایط 
مندرج در دس�تورالعمل ش�رکت در مزایده تهیه و حداکثر تا س�اعت 13 عصر روز دوش�نبه مورخ 99/11/27 به این شرکت به نش�انی : تهران-خیابان طالقانی –خیابان حافظ- خیابان 
رودس�ر غربی - پالک 30 )س�اختمان خلیج فارس (- طبقه پنجم – کمیس�یون مناقصات و مزایدات تسلیم نمایند. جلسه گش�ایش پاکات رأس ساعت 09:00 صبح روز سه شنبه مورخ 
99/11/28 در سالن کنفرانس ساختمان خلیج فارس )طبقه پنجم( برگزار خواهد شد. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 87524125-021 )مدیریت تدارکات 

و عملیات کاال(تماس حاصل نمایند.
شناسه آگهی: 1082802                                                                                                                                                          روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

نوبت اولآگهی مزایده عمومی

نوبت اول

موضوع: مزایده شماره ف ن م/99/903 مربوط به فروش انواع الكترود از رده خارج و غیر قابل استفاده  واقع در انبار عملیات کاال 
منطقه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ) شماره مرجع 1099093221000001 (

             شرکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را طبق شرح کار تدوین 
شده از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

الف : خدمات مورد نیاز:
خدمات راهبری وسائط نقلیه سنگین تدارکات و امورکاالی منطقه سیری

 ب : محل اجرای پروژه:
منطقه عملیاتی شرکت نفت فالت قاره ایران واقع در جزیره سیری

ج : مدت اجرای پروژه :
24 ماه شمسی

د: شرایط متقاضی:
1- توانایی ارائه سپرده یا ضمانت نامه بانکی » شرکت در فرآیند اجرای کار« به مبلغ8/316/000/000 

ریال
2- توانائ�ی ارائه ضمان�ت نامه بانکی انجام تعهدات ب�ه میزان 10% مبلغ کل ق�رارداد طبق ضوابط 

کارفرما در صورت برنده شدن و نیز کسر 10% جهت تضمین حسن انجام کار
3- داشتن امکانات وتجهیزات، توانایی مالی و تخصص در موضوع مناقصه 

4- داشتن گواهینامه معتبرصالحیت پیمانکاری
5- سوابق اجرایی مشابه با موضوع مناقصه

ه : سایر شرایط:
1- به تقاضاهای مشروط ، مبهم ، ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در اسناد و مدارک و تقاضاهایی 

که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- ش�رکت نف�ت فالت قاره ایران در رد ی�ا قبول هر یک یا تمام پیش�نهادات در چارچوب قانون 

برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه مختار خواهدبود.
3- پیشنهادات مالی می بایستی حداقل سه ماه پس از وصول پیشنهادات به کمیسیون مناقصات 

شرکت نفت فالت قاره ایران دارای اعتبار باشند.
4- مناقص�ه بصورت ی�ک مرحله ای بوده و مالک تعیین برنده، پیش�نهاد مالي براس�اس ماده 12 

آیین نامه نظام مستندسازي و اطالع رساني مناقصات خواهدبود.
از کلی�ه متقاضیان واجد ش�رایط دعوت می ش�ود حداکث�ر ظرف مدت یک هفت�ه از چاپ آگهی 
WWW.IOOC. نوبت دوم جهت دریافت جدول ارزیابی کیفی به تارنمای این ش�رکت به نشانی

CO.IR مراجعه و ظرف مهلت دو هفته از آن تاریخ نس�بت به ارس�ال لوح فش�رده اسناد ارزیابی 
کیفی خود به دبیرخانه ش�رکت نفت فالت قاره ایران به نش�انی خیابان ولیعصر، نرس�یده به پارک 

وی، کوچه تورج، کوچه خاکزاد پالک 12 طبقه همکف اقدام نمایند.
تلفن تماس : 021-23380011-12

شناسه آگهی: 1082795                                   روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره 99-0713
خدمات راهبری وسائط نقلیه سنگین تدارکات و امورکاالی منطقه سیری

شرکت نفت فالت قاره ایران 

آگهی مناقصه عمومی  
)یک نوبته - یک مرحله ای(

شــهرداري قزوین در نظر دارد انجام امور خدمات نظارت پــروژه تکمیل مخازن ذخیره آب، خط انتقال، 
ایستگاه پمپاژ، برم ها و روشنایی محوطه واقع در منطقه نمونه گردشگری باراجین، به شرح جزئیات مندرج 
در اســناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(، از طریق 
برگزاری مناقصه عمومي با شــرکت های دارای صالحیت پایه ۱ سدسازی اقدام نماید. متقاضیان می توانند 

پس از انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند. 
برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و شرکت کنندگان می بایست 
ضمن بارگذاری فایل مهر و امضاء شــده اسناد پاکات »الف« و »ب« و »ج« در سامانه، اصل پاکات »الف«، 

»ب«، »ج« را نیز تا  مهلت ارائه شده در اسناد به دبیرخانه شهرداری مرکز قزوین تحویل نمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سیاوش طاهرخانی - شهردار قزويـنتلفن تماس: 33239283


