تلویزیون

«جان گریشام» بار دیگر پرفروش شد

«چریکهای سربرهنه» منتشر شد

رازهای عجیب آندرسن به روایت مکدونا

ایرنا :رمان جدید «جان گریشام» نویسنده پرفروش آمریکایی بار دیگر با استقبال مواجه
شد و به فهرست پرفروشهای نشریه نیویورکتایمز راهیافت« .جان گریشام » که از نامهای
آشنای فهرست پرفروشهای نیویورک تایمز به شــمار میرود این بار با رمان «کامینو»
صدر فهرست کتابهای داستانی این نشریه را به خود اختصاص داده است .در رمان جدید
«گریشام» زمانی که جسد یک نویســنده آثار جنایی پس از وقوع یک طوفان در جزیره
«کامینو» کشف میشود ،مرز بین واقعیت و تخیل زمان کمرنگتر میشود .چندی پیش
رمان «محافظان» از همین نویسنده در این فهرست قرار گرفته بود.

ایبنا :کتاب «چریکهای سربرهنه» نوشــته خلیلاله افضلی منتشر شد .این کتاب که
پژوهشی در کارنامه جبهات شهید حفیظ اله افضلی  ۱۳۵۹تا  ۱۳۷۱خورشیدی است در
موسسه پژوهشی بایسنغر در هرات منتشر شده است .در معرفی وابسته فرهنگی کشورمان
درهرات افغانستان از این کتاب آمده است :در این کتاب نویسنده به بررسی کارنامه نظامی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جبهات شهید حفیظ اله افضلی یکی از جریانهای جهادی
وابسته به جمعیت اسالمی افغانستان در غرب افغانستان و به ویژه هرات پرداخته و در چند
دوره زمانی فعالیتهای این جبهات جهادی را بررسی و تحلیل کرده است.

ایسنا :چهارمین چاپ نمایشنامه «یک ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه» نوشته مارتین
رازعجیب هانس کریستین آندرسن است.
مکدونا منتشرشد .این نمایشنامه درباره یک
ِ
نشر بیدگل چهارمین چاپ نمایشــنامه «یک ماجرای خیلی خیلی خیلی سیاه» نوشته
مارتین مکدونا و ترجمه بهرنگ رجبی را با شمارگان هزارنسخه ۹۶ ،صفحه و بهای ۱۴
هزارتومان منتشر کرد .چاپ نخست این کتاب به سال  ۹۷با شمارگان هزارنسخه و بهای
 ۱۴هزارتومان منتشرشده بود .نمایشنامه در کپنهاگ درخانه هانس کریستین آندرسن  ،
میگذرد.

پیش تولید
ِ
«قهرمان» فرهادی در شیراز
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در شبکههای استانی انجام شد
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ساخت ۲۴قطعهبرایکادردرمانیکشور

در یک ماه اخیر ۴۸ ،قطعه موســیقی در مراکز استانی
صدا و سیما تولید شده که  ۴۰قطعه از آن مجوز پخش
از شبکههای سراســری را دریافت کردهاند ۴۸.قطعه
موسیقی در یک ماه اخیر و با موضوعات و در قالبهای
گوناگون توسط واحد شعر و موســیقی مراکز استانی
رسانه ملی تولید شده است .بر این اساس و از  ۴۸قطعه
مصوب ۴۰ ،عنوان موفق به اخــذ مجوز پخش از همه
شبکههای سراسری شــدهاند .همچنین  ۲۴قطعه از
این آثار با موضوع مدافعان سالمت ،همدلی و مواسات،
ماه رمضان و مناسبتهای رسانهای تولید شدهاند.آثار
تولیدی مراکز شامل باران مهر مرکز آبادان ،طلوع یک
بهار ،سربازان ســفید و یا محبوبی یا اهلل مرکز اردبیل،
بلندای کوه مانشت ،سایهسار و باغ زندگی مرکز ایالم،
روزای خوب ،خاک جاویدان و به یاد تو مرکز اصفهان،
عاشق سفر مرکز بوشــهر ،در خیال منی ،خدا کند که

بیایی ،مناجات منظوم امیرالمؤمنین (ع) ،خاک پای تو،
اسماءالحسنی ،بی تو خزان ،سائالن حریمت ،عاشق بهار،
دیدار بهار ،لحظه تحویل ســال و یا علی یا عظیم مرکز
خراسان رضوی ،سمت دریا و شهر تو خراسان شمالی،
قله امید مرکز خلیج فارس ،خدای من ،کشتی نجات،
روزهای محرم آمده و وقت افطار مرکز زنجان ،مونس
و شکوفه بهاری مرکز ســمنان ،نوروز و نمیروز ،نوروز
و گلستانی مرکز سیســتان و بلوچستان ،پرستار مرکز
قم ،باران لطف یار و یکدل و یکرنگ مرکز کرمانشاه ،بهار
دل ،دلخوشی ،نینای نای ،کرنا ،هجران و همت و جهش
مرکز کهگیلویه و بویراحمد ،خدا مرکز کیش ،قسمت،
به تو مشتاقم و هوای عاشــقی مرکز گلستان و یکتای
عشق استان مرکزی هستند.تصویرگذاری بر روی چهار
قطعه از این آثار برای تولید کلیپ و نماهنگ هم انجام
شده و این تولیدات در اختیار شبکههای تلویزیونی قرار

گرفتهاند همچنین در نظر است خوانندگان این قطعات
در برنامههای شبکههای مختلف سیما از جمله «ترانه

در ایام ماه مبارک

«یک شهرضیافت»
سفره ثواب و افطاری

عاطفه الوندی  /گروه فرهنگ و هنر
news@ naslefarda.net
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کافه سینما :اصغر فرهــادی تازهترین تجربه
کارگردانی خــود را با ســرمایهگذاری بخش
سینمایی شبکه فرانسوی آلمانی آرته در شهر
شیراز با بازیگران محلی و ناشناس میسازد.
نخستین و تنها فیلمساز ایرانی برنده اسکار که
چهار پنج سال پیش «فروشنده» را در ایران و
مشخصاً شهر تهران ساخته بود ،حاال برای تولید
«قهرمان» راهی شیرازمیشــود .نهمین فیلم
فرهادی در مقام کارگردان به سبک ساختههای
اخیر او یک تریلر روانشناسانه است و بسیاری از
نقشهای اصلی آن را بازیگران محلی و ناشناس
شهر شیراز و استان فارس ایفا میکنند.
بخش سینمایی آرته که یک شبکه تلویزیونی
فرانسوی آلمانی اســت ،در تولید «قهرمان»
مشارکت میکند و البته فرهادی به سیاق چند
فیلم گذشتهاش الکساندر ماله-گی ،تهیهکننده
فرانسوی و شرکت ممنتو فیلمز را هم در تولید
این پروژه کنار خود خواهد داشــت .با توجه به
شیوع کرونا در ایران و متوقف شدن بسیاری از
پروژههای سینمایی ،باید دید فیلمساز ایرانی از
چه زمانی «قهرمان» را در شیراز مقابل دوربین
میبرد.
فرهــادی پس ازبــردن اســکار بهترین فیلم
خارجیزبان با «فروشــنده» ،به اسپانیا رفت
و «همــه میداننــد» را با حضــور جمعی از
بهترینهای ســینمای این کشور چون خاویر
باردم و پنهلوپه کروز ســاخت .فیلم در بخش
مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد و نامزد
دریافت چند جایزه گویا از جمله بهترین فیلم
و بهترین کارگردان بــود .هرچند این فیلم ۱۲
میلیون دالری در گیشه فقط  ۱۸میلیون دالر
فروخت تا چندان موفق نباشد.

فرهنگوهنر
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یکی از بهترین پیشنهادهای صداوسیما

باران» شبکه شما حضور یافته و به صورت زنده به اجرای
آثار بپردازد.

«خائن» برنده اسکار سینمای ایتالیا شد

با درگذشت لیتل ریچارد؛ پدر «راکاند رول» هم رفت

ایرنا :شصت و پنجمین دوره جوایز «دیوید دوناتلو» به صورت مجازی و با اعطای شش جایزه از جمله بهترین فیلم
و کارگردانی به فیلم مافیایی «خائن» برگزار شد .مراسم جوایز «دیوید دوناتلو» که آن را معادل جوایز سینمایی
اسکار در آمریکا میدانند ،امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و شرایط قرنطینه در این کشور به صورت مجازی
و از طریق شبکه « »Raiبرگزار شد ،برندگان شاخههای مختلف از طریق ویدئویی پس از کسب جایزه به صحبت
پرداختند.فیلم «خائن» به کارگردانی «مارکو بلوچیو» که امسال نماینده سینمای ایتالیا در شاخه بهترین فیلم
بین المللی جوایز سینمایی اسکار بود عالوه بر کسب جایزه بهترین فیلم و کارگردانی این از دوره جوایز «دیوید
دوناتلو» ،در شاخههای بهترین بازیگر مرد (پیرفرانچسکو فاوینو) ،بهترین بازیگر نقش مکمل مرد (لوئیجی لو
کاسیکو) و بهترین تدوین نیز برنده شناخته شــد .این فیلم سال گذشته و در جشنواره فیلم کن اولین نمایش
جهانی خود را تجربه کرد و در سینماهای ایتالیا به فروش  ۵.۳میلیون دالری دست یافت« .سرجو ماتارال» رئیس
جمهور ایتالیا نیز با ارسال پیامی به جوایز «دیوید دوناتلو» ،با اعالم حمایت از صنعت سینمای ایتالیا در زمان
بحران کرونا ،از شرایط ویژه سینما و تالش برای بازیابی و ساختن مجدد ایتالیا به کمک هنرمندان سخن گفت.

کافه سینما :لیتل ریچاردز ،پدر راکاند رول ،که بزرگانی چون میک جگر ،او را الهام بخش خود خواندهاند،
درگذشــت .ریچارد وین پنیمن (به انگلیســی( )Richard Wayne Penniman :زاده  ۵دسامبر –۱۹۳۲
درگذشته ۹مه  )۲۰۲۰آهنگســاز ،خواننده ،ترانهسرا و موزیســین آمریکایی با نام هنری لیتل ریچارد
(به انگلیسی )Little Richard :بود .او در طول شش دهه جزو تأثیرگذارترین افراد در موسیقی عامهپسند
بودهاست .او و آثارش از نیمه دهه  ،۱۹۵۰به شهرت جهانی رسیدند .پنیمن در آن دوران با موسیقی پویا و
اجرای کاریزماتیکش ،از جمله بنیانگذاران سبک آراندبی بود .موسیقی او ،اغلب با سایر سبکهای موسیقی
عامهپسند از جمله سول و فانک نزدیکی زیادی داشت .هنرمندان بســیاری از سبکهای مختلفی مثل
راک و رپ ،از موسیقی پنیمن تأثیر پذیرفتهاند .پنیمن از اعضای تاالر مشاهیر راکاند رول و تاالر مشاهیر
ترانهسرایان است .او جایزه یک عمر فعالیت هنری را از آکادمی ضبط و بنیاد ریتماند بلوز دریافت کردهاست.
در سال  ،۲۰۱۰ترانه «توتی فروتی» ( )۱۹۵۵پنیمن در فهرست ملی ضبط اصوات ثبت شد .او همچنین در
فیلم معما ،آالسکا بازی کرده است.

ویژه برنامهای با نام «یک شهرضیافت» از اول ماه
رمضان با هدف توسعه فرهنگ مدد رسانی و گذشت
تهیه و پخش میشود.
ویژه برنامه یک شــهر ضیافت به صــورت زنده با
حمایت اداره کل زندانها و همــکاری عموم مردم
نوع دوســت اصفهان به آزادی زندانیان جرائم غیر
عمد و کمک به خانواده زندانیان نیازمند میپردازد.
مستند موضوعی پیرامون زندان در قالب  ۳۰مستند
فاخر ،نمایشی زنده در قالب مستند با موضوع برنامه،
معرفی و حضور مددجو در استیج برنامه و گفتگو
با وی ،مســتند معرفی خیریهها ،حضور مدیران
خیریه و اعالم مبلغ مساعدت به امر آزادی زندانیان
و حضور اسپانسر و اعالم مبلغ مساعدت به زندان،
رویکرد معرفی خیرین جوان با هدف ترویج امور خیر
در بین جوانان ،آیتم هشدار با هدف آگاهی بخشی و
هشدار به مردم در راستای پیشگیری از ارتکاب جرم
با توجه به عاقبت آن ،حضور کارشناسان مذهبی در
دو بخش احکام و فقه و نیز تأثیر دعاهای صحیفه
سجادیه در زندگی و امور اجتماعی ،پخش گزارش
متناســب با موضوع هر شب و پوشــش رسانهای
توزیع هزاران افطاری و بستههای حمایتی توسط
هیأت های مذهبی که به دلیل شیوع ویروس کرونا
امکان افطاری دادن به صورت حضوری را ندارند از
جمله بخشهای این برنامه میباشد  .ارتباط مردم
با این برنامه از طریق تلفن ،سامانه پیامکی ،سامانه
(USSDپرداخــت آنالین) و ســایت برنامه انجام
میگیرد و حضور هنرمندان تاتر و ســینما و بحث
کارشناسی تحقیقی و نیز حضور چهرههای شاخص
و محبوب کشوری به تنوع برنامه کمک خواهد کرد  .
برنامه یک شهر ضیافت به تعداد  30قسمت و هر
قسمت به مدت  70الی  80دقیقه به تهیه کنندگی
سید فرهاد عریضی و کارگردان هنری حسینعلی
رحیمی به صورت زنده تولید و در ایام ماه رمضان،
ساعت  18:30از شبکه اصفهان پخش میشود.
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ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /123602ت 50659ﻣﻮرخ  94/09/22ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﯾﺎ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  4056042007595413ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﻰ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰى ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﭙﺮده ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﻓﯿﺶ آن اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
 -3ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ 3 :ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺳﻨﺎد :راس ﺳﺎﻋﺖ  14:30روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/03/07و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ
در ﺳﺎﻋﺖ  16:00ﻫﻤﺎن روز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  (1399/03/07ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﻧﺎم وﻧﺸﺎﻧﻰ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﯿﺪان ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزى اﺳﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  083-31521078در ﺳﺎﻋﺎت ادارى ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ردﯾﻒ

ﺷــﻤﺎره ﺛﺒﺖ در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺑﺮآورد ﺑﻪ )رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﯿﻦ )ﺑﻪ رﯾﺎل(

رﺗﺒﻪ و ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

1

2099003336000001

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ )ﻣﯿﺎن ﺗﻨﮓ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼم آﺑﺎدﻏﺮب

3,947,467,034

197,373,352

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ آب

2

2099003336000002

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ )ﻣﺸﮑﻨﺎر  -ﺳﺮاﺑﮕﺮم( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب

6,451,142,471

322,557,124

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ آب

3

2099003336000003

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ )ﻓﺶ  -ﻫﻤﯿﺎﻧﮏ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﮕﺎور

4,201,067,378

210,053,369

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ آب

4

2099003336000004

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ )ﺑﯿﺴﺘﻮن  -ﺑﺎﻧﺨﺎوه( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮﺳﯿﻦ

4,326,138,604

216,306,931

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ آب

5

2099003336000005

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ )ﻣﺒﺎرك آﺑﺎد ،ﻗﻮزى وﻧﺪ ،ﭘﺎﺗﭙﻪ ،زرد آب( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮﺳﯿﻦ

5,096,829,090

254,841,455

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ آب

6

2099003336000006

ﻻﯾﺮوﺑﻰ و ﻣﺮﻣﺖ ﻗﻨﻮات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻘﺮ )روﺳﺘﺎﻫﺎى ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺎج اﻣﯿﻦ ،ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن و ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻨﮕﻰ ﺑﻪ ﻃﻮل 1200ﻣﺘﺮ(

3,990,101,481

199,505,075

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ آب

7

2099003336000007

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ راه ﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻼم آﺑﺎد ﻏﺮب

5,636,682,259

281,834,113

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ راه ،راه آﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

8

2099003336000008

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ راه ﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب

5,832,328,401

291,616,421

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ راه ،راه آﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

9

2099003336000009

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ راه ﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﮕﺎور

8,456,489,246

422,824,463

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ راه ،راه آﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

10

2099003336000010

اﺣﺪاث و ﻣﺮﻣﺖ راه ﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه از ﺳﯿﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮﺳﯿﻦ

8,456,489,246

422,824,463

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ راه ،راه آﻫﻦ و ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه

11

2099003336000011

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﭘﻠﻰ اﺗﯿﻠﻦ آب و ﮔﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى ﮔﻼﻟﻰ ﺳﺮاب ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  -ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﺎر اول

3,650,000,000

182,500,000

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎز

12

2099003336000012

ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ دﯾﻮار ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺘﻨﻰ و ﺗﯿﺮﻫﺎى ﺑﺘﻨﻰ ﺑﺮق ﺗﯿﭗ  Hاﺣﺪاث زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى ﮔﻼﻟﻰ ﺳﺮاب ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

11,000,000,000

550,000,000

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎز داراى ﺻﻼﺣﯿﺖ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى روز

13

2099003336000013

ﺗﻬﯿﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر و اﺗﺼﺎﻻت ﮔﺎز رﺳــﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﭘﺮوژه اﺣﺪاث زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى ﮔﻼﻟﻰ ﺳﺮاب ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  -ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﺎر اول

3,330,000,000

166,500,000

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎز

14

2099003336000014

اﺟﺮاى زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى ﮔﻼﻟﻰ ﺳﺮاب ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

7,331,856,838

366,592,842

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺮو و اﺑﻨﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﺮو و آب

15

2099003336000015

اﺟﺮاى ﻓﺎز ﯾﮏ ﺧﻄﻮط ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎز زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى ﮔﻼﻟﻰ ﺳﺮاب ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  -ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﺎر اول

1,840,126,506

92,006,326

ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷــﺘﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

16

2099003336000016

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ ﭘﺮوژه ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزى اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻗﺮه ﺑﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﮕﺎور

15,691,218,283

784,560,915

ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ) (812در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳــﺮ رﺳﯿﺪ ،1400/11/11
ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ ) 5ﭘﻨﺞ( در رﺷﺘﻪ آب ﯾﺎ اﺑﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻰ )اﺧﺰاى (817ﺑﺎ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ1401/5/12
 5ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
و ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ) (814در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ 1401/03/18

17

2099003336000017

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻى ﭘﺮوژه ﻫﺎى )ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزى اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺎﻏﺎت ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺛﻼث ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﮐﺪ ﭘﺮوژه
 - 980478ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزى اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻗﺮه ﺑﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﮕﺎور ﺑﺎ ﮐﺪ ﭘﺮوژه 980479

5,050,000,000

252,500,000

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎز

ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ) (812در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳــﺮ رﺳﯿﺪ  ،1400اﺳﻨﺎد
ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻰ )اﺧﺰاى (817ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ1401/5/12

18

2099003336000018

ﺧﺮﯾﺪ اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗﻫﺎى ﭘﺮوژه ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزى اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﻗﺮه ﺑﻨﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﮕﺎور

3,900,000,000

195,000,000

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎز

ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ) (812در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳــﺮ رﺳﯿﺪ  ،1400اﺳﻨﺎد
ﺧﺰاﻧﻪ )اﺧﺰاى  (817ﺑﺎ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1401

19

2099003336000019

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻏﺎت اﻟﮕﻮﯾﻰ ﻣﺪرن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

8,043,140,025

402,157,002

داراى ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ ﮐﺸﺎورزى ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
رﺗﺒﻪ  5در رﺷﺘﻪ آب

اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻰ )اﺧﺰاى  (815ﺑﺎ ﺳﺮ رﺳﯿﺪ 1401/4/6

ﺷﻨﺎﺳﻪ837073 :

ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ

اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳــﻼﻣﻰ )اﺧﺰاى  (817ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
 1398/08/12و ﺳﺮ رﺳﯿﺪ 1401/05/12

اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳــﻼﻣﻰ )اﺧﺰاى  (815ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
 1398/08/12و ﺳﺮ رﺳﯿﺪ 1401/04/6

ﺳﺎزﻣـﺎن ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزى اﺳﺘـﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه

