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پس از خارج شدن »لیورپول« از فهرست میراث جهانی 
یونسکو نگرانی ها درباره احتمال قرار گرفتن »استون هنج« 
در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز افزایش یافته 
است. به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، یونسکو به دولت 
بریتانیا اعالم کرده اســت که اگر پروژه ۱.۷ میلیارد پوندی 
ســاخت جاده تونلی ادامه پیدا کند، سازه »استون هنج« را 
در فهرست میراث تاریخی در معرض خطر قرار خواهد داد.

سازمان های مختلف معتقدند پس از آنکه »لیورپول« به 
عنوان ســومین مکان در حدود ۵۰ ســال اخیر از فهرست 

میراث جهانی یونسکو خارج شد، سایر مکان های بریتانیا که 
در فهرست میراث جهانی قرار دارند بیش از پیش زیرذره بین 

یونسکو قرار خواهند گرفت.
»کریس بلندفورد«، مدیر میراث جهانی بریتانیا درباره کم 
بودن توجه به اهمیت مکان های فهرست میرث جهانی این 

کشور توسط دولت انتقاد کرده است.

روســای یونســکو نیز دولت بریتانیا را بــرای اهمال در 
وظایفشــان در حفاظت از »لیورپول« مورد انتقاد قرار داده 
است. کنوانسیون میراث جهانی یونسکو که بریتانیا هم یکی 
از هم پیمانان آن به شــمار می رود، دولت ها را به تاســیس 
بنیادهــای ملی برای ایجاد بودجه های مشــخص مرتبط با 
امور فرهنگی تشویق می کند، این در حالی است که چنین 

شرایطی در بریتانیا وجود ندارد. در عوض، اغلب مکان های 
میراث جهانی یونسکو در بریتانیا توسط بودجه های محدود 

مقام های محلی اداره می شود.
انتظار می رود درصــورت ادامه پیدا کردن پروژه احداث 
جــاده تونلی در نزدیکی »اســتون هنج« ایــن مکان نیز از 
فهرســت میراث جهانــی خارج شــود. وزارت حمل و نقل 
بریتانیا، در ماه نوامبر  به رغم هشــدارهای یونســکو مجوز 
ساخت این تونل را صادر کرد.  دادگاهی در هفته های آینده 

درباره سرنوشت این تونل تصمیم گیری خواهد کرد.

»استونهنج«ازفهرستمیراثجهانیخارجمیشود؟

جواد نوروزبیگی با تاکید بر »امنیت شغلی« تهیه کنندگان 
پروژه ها در شــبکه نمایش خانگی، از مســووالن ســازمان 
زیرمجموعه صداوســیما با عنوان ســازمان تنظیم مقررات 
صوت و تصویر فراگیر)ساترا( درخواست کرد که در نظارت ها 

کمی از فضای تلویزیون فاصله بگیرند.
به گزارش ایســنا، این تهیه کننده ســینما و تلویزیون 
تاکید کرد: بهتر است در این روزها حق انتخاب را به جامعه 
واگذار کنیم. مرزبندی شــدید برای جامعه که چه چیزی 
خوب اســت و چه چیز ی بد اســت را کنار بگذاریم. االن 
جامعه به سانسور حساس شده است و افراد به راحتی صحنه 
های سانسورشده را می گردند و پیدا می کنند، ضمن اینکه 
مخاطب حق انتخاب بیشتری هم دارد و در نهایت می تواند 
برنامه مورد عالقه خود را در میان شــبکه ها و سریال های 

خارجی پیدا کند.
نوروزبیگی که در گفت وگوی برنامه پرانتز باز با موضوع 
رابطه ی فرهنگ و اخالق با سانسور در آثار تصویری حاضر 
شده بود، خاطرنشان کرد: ما تهیه کنندگان قدیمی به خوبی 
جامعه را می شناســیم و می دانیم چه صحنه ها و تصاویری 
را نباید نشــان داد یا برای مثال باید از نمای دور به تصویر 
کشید. ضمن اینکه ما برای ترویج ارزش های جامعه فیلم و 
سریال می سازیم، خودمان هم نگران سالمت خانواده هستیم 
و دوســت نداریم خانواده هایمان به تماشــای صحنه های 
نامناسب با عرف جامعه بنشینند. خود بازیگران ما هم االن 
ممیزی ها را می شناسند و می دانند برای مثال پوششان باید 

چگونه باشــد. االن ما همه توجیه هستیم ولی اینکه فردی 
در اینســتاگرام یک عکس می گذارد و یا مصاحبه ای انجام 
می دهد و به یکباره ممنوع التصویر می شود، برای سازندگان 
یک پروژه که از قبل قراردادی را بسته اند، به شدت آسیب 
زننده اســت. این تهیه کننده تاکید کرد: خواهش می کنم 
رفتار شخصی افراد را از رفتار جمعی جدا کنید. اگر بازیگری 
مصاحبه ای انجام داده یا عکسی را در فضای مجازی منتشر 

کرده، بابــت همین رفتار به او تذکر بدهید اما یک پروژه را 
معلق نگه ندارید. ضمن اینکه من  اخیرا در قرارداد با عوامل 

این موارد را لحاظ می کنم.
او با اشــاره به یکی از سریال های شبکه نمایش خانگی 
که اخیرا به دلیل استفاده از یکی از خواننده ها مجوز پخش 
نمی گیــرد، تصریح کرد: مِن تهیه کننــده  وقتی می بینم 
خواننده ای با نظام نظراتش یکی است و چند روز قبل برای 

ســازمان »اوج« خوانده، از طرفی در سریالی دیگر مشغول 
بازی است که پخش می شــود، با او قرارداد می بندم غافل 
از اینکه جدیدا مورد ممیزی قرار گرفته است و یکباره نامه 
می آید که از او اســتفاده نکنید. خب یک منو جلوی تهیه 
کننده بگذارید که از چه کســانی می توانم اســتفاده کند. 
در حال حاضر برای ســاخت یک ســریال بالغ بر ۴۰ـ  ۵۰ 
میلیارد هزینه می شود و من تهیه کننده باید امنیت شغلی 
داشته باشم. کلی هزینه می کنم و یک باره به خاطر عکس 
یــک بازیگر در فضای مجازی کارم ممنوع می شــود و کل 
هزینه و کار زیر ســوال می رود. تهیه کننده سریال »شوق 
پرواز« )شــهید بابایی( در عین حال یادآور شد که »پلتفرم 
ها باعث شــدند که شبکه های ماهواره ای فارسی زبان کنار 
بروند، اما هیچ وقت فیلمسازان برای این اتفاق مورد تشویق 

قرار نمی گیرند.«
نوروزبیگی بار دیگر تاکید کرد: احساس می کنم امنیتی 
ندارم و نمی دانم چه اتفاقی می خواهد بیفتد. در حال حاضر 
چهار سریال در شــبکه نمایش خانگی با چنین مشکالتی 
مواجه هستند و بالغ بر ۲۰۰ میلیارد برای ساخت آنها هزینه 
شده اســت. به گزارش ایســنا، برنامه »پرانتز باز« شامگاه 
جمعه )اول مرداد ماه( با اجرای نیما رئیســی و سردبیری و 
تهیه کنندگی مارال دوستی، به رابطه ی فرهنگ و اخالق با 
سانسور در آثار تصویری پرداخت. در برنامه شماره ی پنجم 
»پرانتز بــاز«، علیرضا بهرامی، نغمه دانش و فرانک آرتا، در 

مقام کارشناس، نیما رئیسی را همراهی کردند. 

سه سال است که از بهمن فرمان آرا به عنوان کارگردان 
یکی از سریال های شبکه نمایش خانگی نام برده می شود؛ 
اتفاقی که تاکنون محقق نشده است و گویا به این زودی ها 

هم قرار نیست رخ دهد.  با این حال این کارگردان باسابقه 
همچنان ساخت این مجموعه را کامال منتفی نمی داند.

به گزارش ایسنا، فرمان آرا که سال ۹۷ قرار بود سریال 
تاریخی »داستان جاوید« را بر اساس رمان اسماعیل فصیح 
در ۲۴ قسمت برای شــبکه نمایش خانگی بسازد، پس از 
چند ماه کار کردن روی ایــن پروژه و انجام مراحل پیش 
تولید، یک باره با توقف سریالش مواجه شد و حاال پس از 
چند سال اینگونه عنوان می کند که گویا در آن زمان قرار 

نبوده است که او این مجموعه را کارگردانی کند.
فرمان آرا که در سینما کارگردان گزیده کاری محسوب 
می شــود، سال ۹۷ توقف یک باره ســریالش را به انتخاب 

ســلیقه ای یکی از مدیران وقت در شــبکه نمایش خانگی 
نسبت داده و اینگونه عنوان کرده بود که همین فرد زمانی 
که مدیر تئاتر هم بوده است اجازه نداده تئاتر »مردی برای 
تمــام فصول«  را اجرا کند و او انقــدر صبر کرده تا برود و 

بتواند نمایش را روی صحنه ببرد.
اما حاال که متولیان بخش شبکه نمایش خانگی تغییر 
کرده و از بازنشســتگی این مدیر هم سه سالی می گذرد، 
شاید بتوان به از سرگیری پروژه بهمن فرمان آرا در شبکه 

نمایش خانگی جدی تر فکر کرد. 
بر این اساس سال ۹۹ وقتی خبر ابتالی این کارگردان 
به کرونا منتشر شــد، فرمان آرا در فضای مجازی نوشت، 

دوســتان عزیز خوبــم و پوز کرونا را می زنــم. از این همه 
محبت و عشق شرمنده ام کردید. به زودی سریال )شبکه 

خانگی( داستان جاوید را شروع خواهم کرد.
با این همه این کارگردان که جمعه شــب )اول مرداد 
ماه( با برنامه »پرانتز باز« رادیو نمایش گفت وگو می کرد، 
اعالم کرد که فعال ترجیح می دهد فیلم ســینمایی اش را 
بســازد و پس از آن شاید ســراغ مجموعه شبکه نمایش 
خانگی اش برود. ســریالی که بر اساس پیش بینی هایی 
که خود فرمان آرا پیشــتر داشــته، با توجه به پروداکشن 
عظیمی که به لحــاظ تاریخی بودن به همراه دارد، حداقل 

حدود یک سال به طول می انجامد.

بازیگر فیلم کوتاه »سقف کاذب« معتقد است فیلم های 
کوتــاه به دلیل ایده های ناب و بکر خــود و انرژی عوامل و 
کارگردان های جوان شان، سبب بروز شوق و ذوق می شوند.

گروه سینمایی هنرآنالین: علیرضا استادی بازیگر سینما 
و تلویزیون درباره حضور خود در فیلم کوتاه »سقف کاذب« 
که این روزها در بســته اکــران فیلم های کوتاه »هفت« در 
هنر و تجربه اکران می شــود، گفت: محسن نجفی مهری از 
بچه های خوب سینماست که وقتی پیشنهاد حضور در فیلم 
کوتاه »ســقف کاذب« را به من داد، فکر کردم فیلم خوبی 
خواهد شد، چون هم به توانمندی او اعتقاد داشتم هم ایده 
و طرح »سقف کاذب« خوب و منحصربه فرد بود. اکران این 
فیلم در هنر و تجربه بســیار خوب آغاز شد و این افتخار را 

داشتم تا آن را در سالن با حضور تماشاگران ببینم.
اســتادی در مورد تاثیر فیلم کوتاه »ســقف کاذب« بر 
مخاطب اظهار کرد: »سقف کاذب« یکی از فیلم های کوتاهی 
بوده که به دلیل موضوع مهمی که به آن پرداخته، بســیار 

تاثیرگذار است و مطمئناً به مخاطب تلنگر می زند.
وی در مورد تفــاوت حضور در مدیوم فیلم کوتاه و بلند 
بیان کرد: یک اثر هنری، پیرنگ و جوهره کارش مهم است؛ 
طبعاً در فیلم های کوتاه این پیرنگ و جوهره قصه محکم تر 
و اســتوارتر است. چراکه در زمانی کمتر باید حرف اساسی 

و مهمی بیان شــود. عالوه بر این نیز در دنیای معاصر همه 
اتفاقات و زندگی ها کنســرو و جمع و جور شده است. من 
هم با این دید به فیلم کوتاه نگاه می  کنم. معتقدم فیلم کوتاه 
بــا توجه به کیفیتی که از این منظــر دارد، حتی در برخی 
موارد تاثیرش از فیلم های بلند نیز بیشــتر است.  استادی 
درباره ارزیابی کار در سینمای کوتاه که اکثرا کارگردان های 
جوانی در آن مشغول هستند، گفت: فیلم های کوتاه به دلیل 
ایده های ناب و بکری که دارند، انرژی عوامل و کارگردان های 
جوان شــان، سبب بروز شــوق و ذوق می شود. در واقع باید 
بگویم برای رفع تکلیف نیســت که وارد کارهای این سبک 
می شویم، بلکه با تمام وجود سر صحنه حاضر می شویم. کما 
اینکه حضور آرتیستیک مان نیز نسبت به کارهای بلند خیلی 
بیشتر اســت، چراکه ادوات و سخت افزار کمتری به نسبت 
آثار بلند در دسترس آنها است و به همین دلیل تمرکزشان 
بیشتر می شــود و کار را مهم و جدی می گیرند. پس از آن 
اســت که ناخودآگاه مِن بازیگر در جریان آن قرار می گیرد. 
این شاخص ترین موضوعی است که من به تجربه آن را کسب 

کرده ام. این بازیگر سینما در ادامه بیان کرد: کارگردان های 
جوان انگیزه بیشتری نسبت به اثرشان دارند، کما اینکه در 
خیلی موارد، کارهای پیش تولید، تولید و پساتولیدشان نیز 
برعهده خودشــان است و این انگیزه را برای ما بازیگران نیز 
بیشتر می کند. به همین دلیل، از هر بار حضورم در فیلم های 
کوتاه که کار کردن با کارگردان های جوان را به همراه دارد، 
لذت بردم و می دانم که آنها بدنه اصلی سینما حرفه ای این 
مملکت هستند و پیشــرفت می کنند. امیدوارم این جوانان 
حتی زمانی که فیلم های بلند خود را ســاختند، از ایده های 
فیلم های کوتاه غافل نشــوند. فیلم کوتاه »سقف کاذب« به 
نویسندگی مشترک محسن نجفی مهری و فاطمه درباری و 
کارگردانی محسن نجفی مهری در حال حاضر در سینماهای 
هنر و تجربه در قالب بسته فیلم های کوتاه »هفت« در حال 
اکران اســت. در خالصه داستان آن آمده است: زن و شوهر 
جوانی که به تازگی ازدواج کرده و در ســاختمان نوســازی 
مســتاجرند، باعث ریختن سقف پارکینگ می شوند. درگیر 
گفتن حقیقت به همسایه ها یا پنهان کردن آن هستند که 

متوجه اتفاق های مهم تر می شوند. محمدرضا غفاری، سوگل 
خلیق،  علیرضا استادی، بابک بهشاد، محسن صادقی، فاطمه 
درباری و مجتبی اســپیدانی در این فیلم کوتاه ایفای نقش 
دارند. فهرســت دیگر عوامل فیلم کوتاه »سقف کاذب« به 
شــرح زیر است: نویسندگان: محسن نجفی مهری و فاطمه 
درباری، کارگردان: محسن نجفی مهری، مدیر فیلمبرداری: 
مجید محمدقلی، صدابردار: آرش نجفیان، صداگذار: حسین 
قورچیــان،  طراح گریم: حامد بداغی، تدوین و اصالح رنگ: 
محســن نجفی مهری، جلوه های ویژه: حســین مهدوی، 
عکاس: مریم رضوی، منشــی صحنه: مریم اسالمی، مجری 
طرح: مهدی مومنی، مدیر تولید: احمد دیناروند، تهیه کننده: 
محسن نجفی مهری، تهیه شده در انجمن سینمای جوانان 

ایران.

گالیههاییکتهیهکنندهازوضعیتپروژههاینمایشخانگی

براییکسریال۴۰-۵۰میلیاردهزینهمیشود

فرمانآراسریالشرامیسازد؟

علیرضااستادی:

حضورمدرفیلمکوتاهبرایرفعتکلیفنیست

ورود»شکیلاونیل«بهدنیایانیمیشن
»شــکیل اونیل« اسطوره 
تهیه کنندگی  با  بســکتبال 
یک انیمیشــن کوتــاه وارد 
عرصه انیمیشن ســازی شد. 
بــه گزارش ایســنا و به نقل 
اونیل«  از ورایتی، »شــکیل 
بسکتبالیست مشهور  و سابق 
آمریکایی برای نخســتین بار 

نویســندگی و تهیه کنندگی انیمیشــن کوتاهی با نام »آوای درون« را بر عهده 
خواهد داشــت. این اثر به فشــارهایی که دو دوســت قدیمی به نام »روشان« و 
»دیمون« برای دستیابی به موفقیت تجربه می کنند را به تصویر می کشد. هر دو 
بسکتبالیست های با استعادادی هستند که امیدوارند به »ان بی ای« راه پیدا کنند 
این درحالی است که »روشــان« در واقعیت بیشتر به مجسمه سازی عالقه مند 
اســت. او با وجود اینکه در راه رســیدن به رویاهایش با موانعی مواجه است اما 
برای پیروزی مصصم است. »رافائل جیمنز« انیمیشن ساز باسابقه کارگردانی این 
اثر را برعهده خواهد داشــت. »اونیل« راوی اثر خواهد بود و به همراه »دانی اف 
ویلسون« نویسندگی فیلمنامه را نیز برعهده خواهد داشت. »سدریک ویلیامز« 
و »جاشــوا دیوید کینگ« نیز صداپیشگان شخصیت های »روشان« و »دیمون« 

خواهند بود. در حال حاضر این پروژه در مراحل پایانی ساخت قرار دارد.

»پرندهسیاه«رویمیزتدوین
فیلم کوتاه »پرنده ســیاه / Black Bird« به نویسندگی و کارگردانی علی 
ریاحی و تهیه کنندگی مشترک فربد جاللی و حمیدرضا عرب، پس از طی کردن 

مراحل تصویر برداری روی میز تدوین علی گورانی قرار گرفت.
به گزارش ایســنا، »پرنده ســیاه/ Black Bird« روایتی از زندگی دختری 
جوان بوده که در بیمارســتان چشــمانش را باز می کند اما تصاویر و اشخاصی 
را می بینیــد که در دنیای واقعی جایی ندارند. در خالصه داســتان این اثر آمده 
است: » کالغا ... ازشون بدم میاد ... هروقت می بینمشون یه اتفاق بدی میافته ...« 
علی ریاحی فارغ التحصیل  کارشناسی کارگردانی سینما ازدانشگاه سوره بوده که 
پیش از این دو فیلم کوتاه »تای بریک« و »تایم اوت« را نیز در مقام نویســنده و 
کارگردان تولید کرده اســت. سحر روستایی، آتنا بهاری و هانیه عینی بازیگرانی 

هستند که در فیلم »پرنده سیاه/ Black Bird« به ایفای نقش پرداخته اند.
از دیگر عوامل این اثر می توان به: مدیر فیلمبرداری: پریا صادق بیکی، تدوین: 
علی گورانی، طراح صحنه: هدیه رسولیان، طراح لباس: سارا بقا، موسیقی : محمد 
علی انتظاریان، صدابردار: امین جعفری، صداگذاری: محمدمهدی جواهری زاده، 
جلوه های ویژه: بیتا اخالقی، اصالح رنگ: فربد جاللی، طراح گریم: لوریمر کوک تپه، 
دستیار کارگردان و برنامه ریز: سعید حشمتی، منشی صحنه: مریم بهمن پور و سارا 

احترامی، عکاس: علیرضا الجورد و مشاور رسانه ای: حامد قریب اشاره کرد.

ادامهممنوعیتورودگردشگرانخارجیبهایران
با وجود اعالم قبلی معاون 
گردشــگری برای بازگشایی 
گردشــگران  روی  به  مرزها 
خارجی از نیمــه تیرماه، اما 
نماینــده وزارت امور خارجه 
توریســتی  ویزای  می گوید: 
به دستور ســتاد ملی کرونا 
همچنان صادر نمی شــود و 

متوقف اســت. به گزارش ایسنا، ولی تیموریـ  معاون گردشگریـ  در خردادماه 
خبر داد که به دنبال توافق های اولیه، صدور ویزای گردشگری ایران از نیمه دوم 
تیرماه ۱۴۰۰ از سر گرفته می شود. صدور این ویزا همزمان با همه گیری ویروس 
کرونا از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ متوقف شده است. با این وجود، ستاد ملی کرونا 
فقط مجوز سفرهای درمانی، تجاری و تحصیلی به ایران را داده است. طبق آمار 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، در سه ماه نخست امسال، 
۲۷ هزار تبعه خارجی به انگیزه درمان به ایران ســفر کرده اند. آمارهای گمرک 
نیز نشان می دهد سال گذشته، با وجود محدودیت های صدور ویزا، چهار میلیون 
و ۳۴۳هزار و ۱۶۳ مسافر به کشور وارد شدند که البته سه میلیون و ۳۰ هزار و 
۴۶۴ نفــر آن ها ایرانی و فقط ۵۱۲ هزار و ۶۹۹ نفر دیگر خارجی بوده اند. انگیزه 
ســفر این اتباع خارجی نیز به تفکیک مشخص نشده است. موافقت اولیه ستاد 
ملی کرونا برای ازسرگیری صدور ویزای گردشگری ایران، طبق اظهارات مقامات 
گردشگری از زمستان سال ۹۹ گرفته شده، اما هر بار به دلیل آن چه شروع پیک 
یا سویه جدید کرونا در کشور عنوان می شود، صدور مصوبه و اجرای آن به تعویق 
افتاده است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با توجه به آخرین 
مذاکراتی که با کمیته های این ستاد داشته امیدوار بود از تابستان ۱۴۰۰ مرزها به 
روی گردشگران خارجی باز شود و حتی در جلسه ای با مدیران استان ها خواسته 
بــود برای معرفی ایران به عنوان مقصد گردشــگری ایمن اقدام کنند و نظارت 
جدی بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاسیسات گردشگری داشته باشند، اما از 
ستاد ملی کرونا هنوز مصوبه ای در ارتباط با صدور ویزای توریستی بیرون نیامده 
اســت. اگرچه مرزها باز بوده و پروازهای بین المللی به بیش از ۲۰ کشور برقرار 
است. علیرضا ساالریان ـ رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان 
ـ در پیش سمپوزیوم یکصدسال گردشگری ایران تایید کرد که ویزای گردشگری 
ایران درحال حاضر با توجه به بخشنامه های ستاد کرونا ملی محدود شده است.

اخبار کوتاه

گزارش

 

آگهـیمناقصـهعمـومی
   شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی)آزاد( و سامانه ستاد به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط و صالحیت دار و دارای رتبه و پایه الزم دعوت به 
عمل می آید در مناقصه عمومی شــرکت نمایند، الزم بذکر اســت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد، ضمنا مناقصه گرانی که عضو سامانه 

نمی باشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند. 
۱. پروژه انتقال آب خام از پارک شقایق به خیابان سرباز شهید وشمس تبریزی    مبلغ برآورد: 8.000.000.000ریال )هشت میلیارد ریال(

رتبه مورد نیاز: ۵ ابنیه)ساختمان( یا ۵ آب یا ۵ تاسیسات و تجهیزات    مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:400.000.000ریال )چهارصد میلیون ریال(
۲.پروژه زیرسازی و آسفالت لکه گیری فاز دوم در سطح منطقه  مبلغ برآورد: 6.000.000.000ریال )شش میلیارد ریال(      رتبه مورد نیاز: ۵ راه و ترابری   مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:300.000.000ریال)سیصد میلیون ریال(

۳. پروژه ادامه کفسازی پیاده روی ضلع غربی خیابان ایده لو در سطح منطقه    مبلغ برآورد: 6.000.000.000ریال )شش میلیارد ریال(       رتبه مورد نیاز: ۵ ابنیه)ساختمان( یا ۵ راه و ترابری           
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:300.000.000ریال)سیصد میلیون ریال(

۴. پروژه احداث نرده گذاری رفوژ وسط پل های عابر پیاده نیایش و ارم در اتوبان پاسداران در سطح منطقه)تجدید مناقصه(
مبلغ برآورد : 6.250.000.000 ریال)شش میلیارد و دویست وپنجاه میلیون ریال(    رتبه مورد نیاز: ۵ ابنیه)ساختمان( یا ۵ راه و ترابری   مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:312.500.000ریال)سیصد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال(

۵. پروژه احداث فاز دوم کانال ســنگی در شــهرک ارم پشــت آپارتمان های صبا در ســطح منطقه       مبلغ برآورد: 8.500.000.000ریال )شش میلیارد ریال(   رتبه مورد نیاز:۵ ابنیه)ساختمان( یا ۵ راه و ترابری     مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:425.000.000ریال 
)چهارصد و بیست و پنج میلیون ریال(

۶. پروژه تکمیل احداث کتابخانه و فرهنگسرای پارک شهداء ستارخان در سطح منطقه)تجدید مناقصه(        مبلغ برآورد: 25.000.000.000ریال )بیست و پنج میلیارد ریال(           رتبه مورد نیاز: ۵ ابنیه)ساختمان(                                                    
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 1.250.000.000ریال )یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال(

۷. پروژه احداث آبرو و  جدول گذاری در کوچه های منتهی به خیابان ثقه االسالم شمالی و بقیه محل های ابالغی در سطح منطقه           مبلغ برآورد: 5.000.000.000ریال)پنج میلیارد ریال(            رتبه مورد نیاز: ۵ ابنیه)ساختمان( یا ۵ راه و ترابری                      
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250.000.000ریال )دویست و پنجاه میلیون ریال(

8. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیش بانکی به حساب شماره1001828072568 نزد بانک شهر شعبه اطباء به نام شهرداری منطقه۱۰ تبریز واریز گردد یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی به نام شهرداری منطقه۱۰ تبریز صادر گردد.
۹. مهلت فروش اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخه 03/ 05/ 1400 تا ساعت ۱۹روز شنبه مورخه09/ 05/ 1400 در بستر سامانه ستاد

۱۰. آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از روز یکشنبه مورخه 10/ 05/ 1400 تا ساعت 8 صبح روز  چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ و تنها سپرده شرکت در مناقصه به صورت فیزیکی تا ساعت ۱۱ قبل ظهر روز چهارشنبه مورخه 
۱۴۰۰/۰۵/۲۰به امور قراردادهای شهرداری منطقه۱۰ تبریز واقع در تبریز – شهرک ارم شهرداری منطقه ۱۰ تحویل نمایند.

۱۱. تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی-مابین ابوریحان و حکیم نظامی، نبش الله زار جنوبی )اتاق جلسه شماره چهار ساختمان مرکزی 
شهرداری تبریز( خواهد بود.

۱۲. کلیه هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
۱۳. هرگاه برندگان اول و دوم نسبت به عقد قرارداد حاضر نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۴. سایر جزئیات و شرایط الزم در اسناد مناقصه درج شده است.
۱۵. آدرس سامانه تدارکات دولت)ستاد(  www.setadiran.ir  می باشد. 
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