در قالب پروژه خیریهای با عنوان «چشم در برابر چشم»؛

تصویر چشم «خاویر باردم» حراج میشود
تصویر عنبیه چشم بازیگر شناخته شده اسپانیایی با هدف تأمین
پروژه خیریه پیشگیری از نابینایی به فروش میرسد .در این پروژه
با عنوان «چشم در برابر چشم که برای کمک به تأمین مالی پروژه
خیریه «بنیاد چشمان جهان» و با هدفِ پیشــگیری از نابینایی و
معالجه چشم در کشورهای درحال توسعه راهاندازی شده ،تصویری
از نمای بسته عنبیه چشم «خاویر باردم» در قالب « »NFTبه حراج

فرهنگوهنر

خبر روز


گذاشته میشود«.خاویرباردم» بازیگربرنده اسکاراسپانیایی در این
باره توضیح میدهد« :توانایی دیدن ،شنیدن ،لمس کردن ،احساس
کردن؛ اینها چیزهایی هستند که تا زمانی که از دستشان ندهیم
واقعاً قدرشان را نمیدانیم .دسترسی مجدد به هر چیزی که بواسطه
توان دیدن احساس میکنیم ،اثر زیادی بر احساسات و ادراک ما دارد
و به یک تحول عاطفی و معنــوی میانجامد».او میگوید به همین

حرکت غافلگیرکننده

Culture And Art

سوپراستار در فنالند؛

«برد پیت» مجسمهساز شد

تسنیم« :برد پیت» ـ بازیگر مشهور هالیوود
ـ از نخستین مجموعه مجسمههایش در یک
موزه هنری رونمایی کــرد« .برد پیت» بازیگر
مشــهور در یک اقدام غافلگیرکننده نخستین
نمایشــگاه هنری خود را در یک گالری هنری
واقع در فنالند برگزار کــرد و از مجموعهای از
مجســمهها رونمایی کرد .این نمایشــگاه در
موزه هنری «سارا هیلدن» واقع در «تامپره»،
سومین شــهر بزرگ فنالند برگزار شده است.
این نخستینباری است که این ستاره آمریکایی
خودآموز از مجسمههای خود در مقابل عموم
مردم رونمایی کرده اســت« .پیت»  ۵۸ساله
شخصاً در روز شنبه از مجموعه مجسمههایی
که خلق کرده است در این موزه هنری رونمایی
کرد .مجسمههای «برد پیت» به عنوان بخشی
از یک نمایشگاه بزرگتر متعلق به آثار «توماس
هوســیگو»( )Thomas Houseagoهنرمند
بریتانیایی و سرامیکهای «نیک کیو»( Nick
 )Caveموســیقیدان اســترالیایی به نمایش
گذاشته میشود« .برد پیت » در مراسم افتتاحیه
این نمایشگاه در گفت و گو با یک رسانه فنالندی
بیان کرد« :این برای من و «نیک» یک جهان
جدید و نخســتین ورودمان است«».پیت» در
مجموع  ۹مجسمه در این نمایشگاه به نمایش
گذاشته شده است.گفته میشود این هنرپیشه
پس از جدایی از همســرش «آنجلینا جولی»
دیگر بازیگر مشهور هالیوود ،کار کردن با سفال
را آغاز کرده است و در سال  ۲۰۱۷تا  ۱۵ساعت
در کارگاه فعالیت میکرد.
حضور «پیــت» در این نمایشــگاه یک اتفاق
غافلگیرکننده برای فنالند بود؛ چراکه شرکت
او در این نمایشگاه پیش از این اعالم نشده بود.

دلیل این تصویر ویــژه را به پروژه «بنیاد چشــمهای جهان» اهدا
کرده است که بهعنوان بخشی از یک کمپین جمعآوری کمک مالی
بهنام عنبیه جهان ( )Iris of the Worldحراج شود( .بنیاد چشمان
جهان) سال  ۲۰۰۱در بارسلونای اسپانیا تأسیس شده و به درمان
نابینایی قابل اجتناب  -مانند آب مروارید  -از طریق مداخله مستقیم
و آموزش افراد محلی اختصاص دارد؛ با پروژههایی که به پیشگیری و
صحرایی الجزایر و کشورهای بولیوی،
پناهندگان اردوگاههای
درمان
ِ
ِ
موزامبیک و مالی یاری میرســاند.این بنیاد در  ۲۰سال گذشته،
بینایی بیش از  ۳۷هزار نفر را بهبود بخشیده و  ۱۳هزار متخصص
بومی نیز آموزش داده است.

naslfarda

خالصه خوانی
«حزب شیطان از دیدگاه قرآن»
نسل فردا  /گروه ایران
news@ naslefarda.net
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سی و یکم شهریور تا نهم مهر ژانر فیلمهای دفاع مقدس مرور میشود؛

تماشای رایگان  10فیلم در موزه سینما

نسل فردا /گروه فرهنگ و هنر

news@ naslefarda.net

موزه سینما به مناسبت هفته دفاع مقدس،
تعدادی از فیلمهای ســینمایی با موضوع
دفاع مقــدس را به نمایــش میگذارد .به
گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،به مناسبت
هفته دفاع مقدس از سی و یکم شهریور تا
نهم مهرماه ۱۰ ،فیلم با موضوع دفاع مقدس
در فضای بــاز موزه ســینما نمایش داده
میشود .برنامه نمایش این فیلمها به شرح
زیر است :پنجشنبه  ۳۱شهریور« :عقابها»
به کارگردانی ساموئل خاچیکیان ،جمعه
اول مهر« :ســفر به چزابه» به کارگردانی
رسول مالقلی پور ،شنبه دوم مهر« :مهاجر»
به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا ،یکشنبه

ســوم مهر« :فرزند خاک» به کارگردانی
محمدعلی باشــهآهنگر ،دوشنبه چهارم

مهر« :هور در آتش» به کارگردانی عزیزاله
حمیدنــژاد ،سهشــنبه  ۵مهــر« :تنگه

رابرت دنیرو به تماشای پرستار شدن مارگو رابی نشست؛

آقای بازیگر ،بیننده فیلم «آمستردام»
مهر :فیلم «آمستردام» به کارگردانی دیوید او .راسل
برای اولینبار با حضــور بازیگران و کارگردان فیلم در
نیویورک روی پرده رفت .در حالی که دیوید او .راسل
 ۷سال است فیلم جدیدی نساخته و آخرین فیلم وی
«جوی» در سال  ۲۰۱۵با بازی جنیفر الرنس بود ،حاال
با فیلم جدیدش «آمستردام» بازگشته است.
جدیدترین فیلم راسل یک فیلم جنایی پر از بازیگران
مطرح است .رابرت دنیرو ،کریستین بیل ،مارگو رابی،

جان دیوید واشــینگتن ،رامی مالک ،مایکل شنان،
مایک مایــرز و تیموتی اولیفانت بازیگــران این فیلم
هستند که یکشنبه شب در مراسم پیش نمایش فیلم
حضور یافتند .تیلور سوییفت ،آنیا تیلور-جوی و کریس
راک هم در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.
داســتان فیلم درباره ماجراهایی اســت که دو سرباز
زخمی جنگ در دهه  ۱۹۳۰با آن روبهرو میشــوند.
کریســتین بیل و جان دیوید واشینگتن نقش این دو

ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى در ﻧﻈﺮ دارد ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰارى »اﺟﺮاى ﭘﺮوژه اﺣﺪاث رﻣﭗ
ورودى و ﺧﺮوﺟﻰ و روﺳﺎزى ،ﺟﺪوﻟﮕﺬارى و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮐﻤﺎل اﻟﻤﻠﮏ« ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰارى ﻓﺮاﺧﻮان ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ از درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺗﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻻزم
اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳــﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  1401/6/29ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰارى ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﻰ
ﮐﯿﻔﻰ و ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ :ﺳﺎﻋﺖ  14ﻣﻮرخ 1401/7/7
ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ :ﺳﺎﻋﺖ  14ﻣﻮرخ 1401/7/21
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎى »اﻟﻒ«:
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮار ﺧﯿﺎم ،ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺎم  ،35ﺗﻠﻔﻦ 37642005 :ﻧﻤﺎﺑﺮ 37642003
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس 1456
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎر :اﺟﺮاى ﺣﺪود  7000ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﻰ 1650 ،ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ زﯾﺮ اﺳﺎس 4950 ،ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺎس 4500 ،ﻣﺘﺮﻃﻮل ﺟﺪول ﭘﺮﺳﻰ
ﺗﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  30ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 550 ،ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺟﺪول ﭘﺮﺳﻰ ﺗﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  45ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 152050 ،ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﺪر
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد 76/284/294/947 :رﯾﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎى ﺳﺎل ) 1401اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮح ﻏﯿﺮﻋﻤﺮاﻧﻰ(
ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر 12 :ﻣﺎه
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺪرج در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت
دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /123402ت  50659ﻫـ ﻣﻮرخ 94/9/22
رﺷﺘﻪ و ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران :راه و ﺗﺮاﺑﺮى ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﻓﺮاﺧﻮانارزﯾﺎﺑﻰﮐﯿﻔﻰﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﯽﯾﮏﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺑﻪﺷﻤﺎرهمعsz/01/777/
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ﺗﺤﺖﻋﻨﻮان:اﻧﺠﺎمﺧﺪﻣﺎتﺣﺮاﺳﺖوﺣﻔﺎﻇﺖازاﻣﻮال،اﻣﺎﮐﻦ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت،ﺧﻄﻮطﻟﻮﻟﻪوﻣﺮاﮐﺰﺟﻤﻊآوريوﺧﻄﻮطﺷﺒﮑﻪﻫﻮاﯾﯽدرﻣﻨﻄﻘﻪﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰى اﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﻰ
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎص(

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻧﻔﺖ وﮔﺎز زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﯿﺮاز  ،در ﻧﻈﺮ دارد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ زﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -1ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮاﺳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﻮال ،اﻣﺎﮐﻦ ،ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ،ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻊآوري و ﺧﻄﻮط ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

 -2ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :معsz/01/777/

 -3ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
 -4ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﮐﺎر  :ﯾﮏ ﺳﺎل

 -5ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ  setadiran.irﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﺮاﺧﻮان  2001091701000066ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 -6ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر  :ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 000ر000ر440ر 17رﯾﺎل ) ﻫﻔﺪه ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن( رﯾﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺻﻮرت زﯾﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  10درﺻﺪ ﺑﺎرﻣﺎﻟﯽ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ( -اراﺋﻪ رﺳﯿﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ وارﯾﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ

ب( -اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﻣﺪت ) 90روز( ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻼم ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت ) 30روز( دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .

 -7ﻣﺤﻞ اﺟﺮا :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

 -8ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ 5 :روز ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﺬارى اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺳﺘﺎد دوﻟﺖ
 -9ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ )ﺑﺎرﮔﺬارى( اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ14 :روز ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ.

 -10آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎرﮔﺬارى اﺳﻨﺎد ) www.setadiran.ir:در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ))ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد(( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰﺷﻮد.

 -11آدرس :ﺷﯿﺮاز-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن زﻧﺪ-روﺑﺮوى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﯿﺎم-ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ -42ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﻰ-ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس اداره اﻣﻮرﺣﻘﻮﻗﻰ و ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ 07132138396-8473:ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﻰ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ07132138285-8671 :
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت07132138432:

 -12ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
 -12-1داﺷﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ )اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،آﮔﻬﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ( و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدى
 - 12-2اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدي  ،ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ و ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ.
-12-3ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ از اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ داراى اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﻰ ﻣﻮﻗﺖ
 -12-4داﺷﺘﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ از اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ داراى اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
 -12-5اراﺋﻪ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺷﺪه از ﺳﻮى ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﯿﺶ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻟﺰاﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -12-6ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) 50اﻣﺘﯿﺎز( ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -12-7از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺮاﺳﺖ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 -12-8ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺑﻼغ ﻣﻰ ﮔﺮدد .
 -13ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ 000 :ر000ر000ر 572رﯾﺎل ) ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل (
-14ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ :ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  15درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﻤﺎن

از ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻨﺪ  12دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﯾﺪ  5روز ﭘﺲ از ﺑﺎرﮔﺬارى اﺳﻨﺎد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺳﺘﺎد دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد اﺳﺘﻌﻼم ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ،
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺪرج در آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ و در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ  9در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎرﮔﺬارى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮرى و ﺻﺮﻓ ًﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﻰ
ﮐﯿﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ،اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﺑﺎرﮔﺬارى اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﯿﻔﻰ ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻪ آﮔﻬﻰ1382196 :
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ﻓﺮاﺧﻮانارزﯾﺎﺑﻰﮐﯿﻔﻰﺟﻬﺖﺑﺮﮔﺰارىﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻋﻤﻮﻣﻰ

م اﻟﻒ6467 :

چراغ مطالعه

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز زاﮔﺮس ﺟﻨﻮﺑﻰ

ابوقریب» بــه کارگردانی بهــرام توکلی،
چهارشــنبه  ۶مهر« :دوئل» به کارگردانی

را بازی میکنند .دوست سوم پرستاری با بازی مارگو
رابی است .ماجرایی که آنها با آن روبهرو میشوند یکی
از توطئههــای مخفی تکان دهنــده در تاریخ آمریکا
را تصویر میکند .واشــینگتن در مصاحبهای حضور
این همه بازیگر درجه یــک را از عوامل متمایز کننده
«آمســتردام» خواند و تاکید کرد با حضــور امانوئل
لوبزکی به عنوان فیلمبردار این جمع تکمیل شــده
است .امانوئل لوبزکی فیلمبردار برنده اسکار در این فیلم
با راسل همکاری کرده است.مایک مایرز که بازیگر نقش
مکمل فیلم است این فیلم را دارای سایههایی از «بوچ
کسیدی و ســاندنس کید» و «نیش» خواند و گفت

قاب خاطره

احمدرضــا درویــش ،پنجشــنبه  ۷مهر:
«موقعیت مهدی» بــه کارگردانی هادی
حجازی فر ،جمعه  ۸مهر« :کانیمانگا» به
کارگردانی سیفاله داد و شنبه  ۹مهر« :لیلی
با من است» به کارگردانی کمال تبریزی.
این فیلمها از  ۳۱شــهریور ماه هر شــب
ســاعت  ۳۰ :۱۸در فضای باز موزه سینما
نمایش داده خواهد شد .این فیلمها توسط
فیلمخانه ملی ایران ،بنیاد سینمایی فارابی،
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی،
ســازمان اوج ،ســیما فیلم ،حوزه هنری و
علی و منصور مزینانی ،مرتضی شایســته
(هدایت فیلم) ،سعید حاجی میری و تقی
علیقلی زاده در اختیار موزه سینما قرار داده
شده است.

فیلم هیجان فیلمهای  ۷۰را دارد .پس از نمایش فیلم
نشست پرسش و پاسخ با حضور کارگردان ،مارگو رابی،
مایرز ،مایکل شانون ،رامی مالک ،رایزبورو و تیموتی
اولیفانت برگزار شد که مدیریت آن را بن استیلر برعهده
داشت .در این میزگرد به پیامهای فیلم درباره دوستی
و خوشبینی و چگونگی الهــام گرفتن از رویدادهای
واقعی تاکید شد .راسل گفت داستان خود را تا حدود
 ۵۰درصد از رویدادهای واقعی برداشت کرده است.
مارگو رابی هم کار کردن با او .راسل را یک تجربه کام ً
ال
منحصر به فــرد خواند که مثل کارکــردن با دیگران
نیست.

درباره «راجر دیکنز» سینماتوگراف افسانهای؛

نقاش خوابهای بیتعبیر

«راجردیکنز»نا مدارترینسینماتوگرافجهاناست.حضور
علی رفیعی وردنجانی  /گروه فرهنگ و هنر
این هنرمند بالمنازع در آثار سینمایی جلوهای دوچندان به
Rafieia91@yahoo.com
قدرت تصویر و در نتیجه روایت داستان میدهد .شاهکار
بینظیر او برای فیلم «مردی که آنجا نبود» ،برادران کوئن ،عالوه بر ایجاد اتمســفری نوآر ،ســطح کالسیک فیلم و
نورپردازی اکسپرسیونسیتی در آن را افزایش داده است .با اغراق فراوان در رنگها ،فرار از سمبولیسم سازی در سینما و
تصویر سازی ایجاد میکند ،و با زاویهای که در برابر اشکال ،در فیلم :شخصیتها و نشانههایی که کشمکش داستانی را
افزایش میدهند ،میگیرد روایت صریحی در سطح اما پر رمز و راز در عمق را شکل میدهد .حضور دیکنز در آثار متعدد
سم مندس و برادران کوئن و البته فیلم یگانه و مورد عالقه من« :ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد بزدل» ،اندرو
دامینیک ،باعث هویت بخشی مستقل به این آثار شده است.
رستگار بزرگ
رستگاری در شاوشنگ ،فرانک دارابونت ،امکان خودنمایی سینمایی را بدون دوربین دیکنز ندارد .سیاق دیکنز
در آثار بهجای مانده از او مشخصاً « ،»1917سم مندس ،دکوپاژ اگزیستانسیالیسم ایدهآل است .همواره میان منتقدان
سینما از آندره بازن تا دادلی اندرو این تفاوت سلیقه که عمدتاً به تکنیک فیلمبرداری آثار بازمیگردد دیده میشود
که :سینما باید آینهای دربرابر دنیا و اتفاقات و بازسازی آن باشد و یا سینما باید ساخته فانتزیک مؤلف دربرابر ذهنیات
سورئال و بعضاً ایدهآل گرای او باشد .در مواجهه با این مقوله از سوی منتقدان نسبت سینماتوگرافی دیکنز برای دکوپاژ
کارگردان قابل توجه است .به عنوان مثال مواجهه دیکنز با فیلمنامه «مردی که آنجا نبود» و «ترور جسی جیمز به دست
رابرت فورد بزدل» مورد مقایسه قرار میگیرد .دو فیلمنامه که از نظر ادبی و سینمایی متفاوت هستند .آنچه آرایشگری
بیلی باب تورنتون و آن لوکیشن را محبوب میکند عالوه بر تعلیقهای ادبی نگاه بینظیر در تضاد رنگهای صحنه
است .در تصویربرداری سیاه و سفید به دو صورت میتوان عمل کرد .سینماتوگراف از ابتدا تصویر برداری را سیاه و سفید
انتخاب میکند به طوری که اصالحاتی در حد رضایت خود و کارگردان با تنظیمات دوربین :فاصله کانونی ،سرعت شاتر
و فیلترها ،اعمال میکند و در نتیجه خروجی به دست آمده برای تدوین رنگ و نور اصالحات کمی را میطلبد .در روش
دوم فیلمبردار همه رنگها را حفظ میکند؛ به صورتی که نورپردازی و زاویه تابش نور به اجسام و کاراکترها به گونهای
اعمال میشود که رنگها به طور کامل برای تدوین تحویل اصالح کننده داده شود .شاهکار دیکنز مشخصاً برای فیلم
«مردی که آنجا نبود» اینچنین هویدا میشود که رنگها به طور کامل در هنگام فیلمبرداری مورد استفاده قرار گرفتهاند
اما دیکنز تنها رنگهایی را از دریچه دوربین عبور میدهد که فیلمنامه طلب میکند .درست همانند برخورد یک نقاش با
رویای در ذهن .سر صحنه همه رنگها حضور جدی دارند اما دوربین تنها رنگهایی را فیلتر کرده است که ایجاد کننده
تضادی مناسب هستند .نقاش خوابهای بیتعبیر مناسبترین لقبی است که میتوان به وی داد .نقاشی که داستان
فیلمنامه را برای رسیدن به یک رستگاری سینمایی بزرگ میکند.
تصویر در تصویر
اما چگونه حضور راجر دیکنز در فیلم «ترور جسی جیمز به دســت رابرت فورد بزدل» قدرت روایی تصویر
را افزایش میدهد؟ پالنی را به یادآورید که برد پیت با چاقو ســر مار را میبرد .این برداشــت عالوه بر این که به طور
جداگانه با اضافه کردن پس و پیش چند پالن روایی دیگر میتواند تبدیل به یک فیلمکوتاه شود ،قسمتی از خشونت
اکسپرسیونیستیدرونتصویرراروایتمیکند.باتوجهبهآنکه فیلمبایدرنگهارا،بهواسطهفصول مختلفقصهونزول
و صعود شخصیت در بُعد زمان ،حفظ کند ،فرار از نمادسازی سینماتوگراف در این برداشت مطرح شده است .فیلمساز
سعی در ستایش جسی جیمز دارد و سینماتوگراف جسی جیمز را شایسته ستایش نشان میدهد .چنین اندیشهای
میتواندباتلفیقیکشاهکارادبی– بصریخلقکند.اخیرا ًمجموعهعکسهاییازاینفیلمبردارچیرهدستسینماروانه
بازار شده است که با مروری بر نمونههای آن عالوه بر آنکه ناخودآگاه بیننده به یاد سینمای کالسیک و نوآر میافتد ،زاویه
نگاه دیکنز به اشیاء و موجودات را ستایش خواهیم کرد .این زاویه نگاه است که میتواند قصه بسازد و پایان را تغییر دهد.

عجب عبارت است از آنکه انسان آنچه در اختیار
دارد بزرگ شــمرده بدان تکیه کند و آن را مایه
کمال و برتری خــود بر دیگران دانــد .بنابراین
کســانی که در راه اعتقاد به هــر ایدئولوژی جز
ایدئولوژی اســامی یادم بستن به هر چیز دیگر
از مال ،جمال ،مقام ،عبادت و غیره گرفتار خود
برتر بینی گردند شیطان بر آنان استیالء یافته و
در نتیجه از حزب شیطان محسوس خواهند شد.
مشــارکت شــیطان در اموال و اوالد پیروانش:
همانطــور که الزمه مشــارکت دو نفــر در یک
مال این اســت که هر کدام از آنهــا در انتفاع و
بهره برداری از آن مال ســهیم و ذی حق باشند
مشارکت شــیطان در اموال و اوالد پیروانش نیز
موجب میگردد تا اینکه وی برای اجراء مقاصد
خود از آن اموال و اوالد بهره برداری و اســتفاده
نماید .از جمله زیانهایی که در اثر کسب حرام
دامنگیر انسان میشــود عبارت است از :سقوط
همه عبادات از درجه قبول ،قبول نشــدن نماز
تا چهار شب ،مســتجاب نشدن دعا تا چهل روز،
پذیرفته نشــدن حج ،قطع رابطــه والیت ائمه
علیهم السالم ،انفاق او بی اجرا خواهد بود.
ظهور آثار وضعی کســب حرام در نســل انسان
شیطان در پی استیالء بر پیروان خود آنان را به
فراموشی یاد خدا میافکند .انسانهایی که با دل
بستن به زندگی مادی و پیروی از خواستههای
نفسانی ســرپوش روی فطرت خداجویی و حق
طلبی خود نهاده به نــدای پیامبران الهی گوش
فرا ندهند و آیین و مقررات توحیدی را بی ارزش
تلقی نموده به مســخره و بــازی گیرند و بدین
وسیله از یاد خدا ســرباز زنند شیطان آنها را به
فراموشی یاد خدا گرفتار میسازد .قرآن نسیان
و فراموش خدا را موجب از خود بیگانه شــدن و
خویتن خود را گم کردن میداند چنانچه فرموده:
مانند کسانی نباشــید که خدا را فراموش کردند
ســرانجام خداوند آنها را به فراموشی خویشتن
دچار ساخت .کسانی که خدا را فراموش میکنند
بر دو نوعانــد :گاهی بر اثر طوالنی شــدن زمان
فراموشی و اعراض از یاد خدا ریشههای معروفه اله
در دل ناتوان شده بارور شدن مجدد آنها به صورت
محال عادی در میآید این گروه کسانی هستند
که قرآن درباره آنان فرموده :خداوند بر دلهای
آنان مهر زده و بر گوشها و چشمهای آنان پرده
افتاده است که دیگران حق را نمیشنوند و آیات
وجود را نمیبینند.
در مقابل آنــان افراد دیگری هســتند که بر اثر
عوامل شیطانی لحظاتی از یاد خدا بیرون میروند
و به فکر مخالفت و گناه مــی افتند ولی چیزی
نمیگذرد که بــرق ایمان قلوب آنان را روشــن
میســازد و تیرگی و تاریکی به روشــنی مبدل
میشــود بار دیگر به یاد خدا افتــاده و متذکر
میشــوند .امیرالمؤمنین میفرمایند :یاد خدا
ستون اســتوار دین در قلوب و مصونیت از افکار
شیطانی است .کسانی که شیاطین را اولیاء خود
قرار دهند دچار کیفر اضالل الهی شــده ضاللت
در حق آنها قطعی و همیشگی که هیچگاه از آنان
انفکاک نخواهد یافت .معرفی افرادی که به کیفر
اضالل الهی گرفتار شدهاند عبارتند از( :فاسقین)
منظور از فاسقین کسانی هستند که از راه و رسم
عبودیت و بندگی خداوند پا بیرون نهادهاند زیرا
فســق از نظر ریشــه لغت به معنی خارج شدن
هسته از درون خرما اســت .سپس در این معنی
توسعه داده شده و به کســانی که آزاده بندگی
خداوند بیرون میروند اطالق شده است (خداوند
اســرافکاران اهل ریب را گمراه میکند) دومین
دسته از افرادی که گرفتار اضالل الهی میگردند
کسانی هستند که در اثر هوســرانی و پیروی از
امیال نفسانی اعتدال روحی خود را از دست داده
در حقانیت و درســتی هر آنچه مخالف با هوای
نفسشان باشــد تشــکیک مینمایند( .خداوند
ستمکاران را گمراه میکند)
سومین دســته ظالمین هســتند اینان از روی
عناد با حق از یک سو خلق را از پیمودن راه خدا
و پیروی از نهضت انبیاء و گرویدن به آیین حق
بازداشــته برای تحقق بخشیدن به چنین هدف
نامقدس از هر وسیله ممکن استفاده مینمایند
چنانچه قرآن کریم میفرماید :کفار اموالشــان
را انفاق میکنند تا مــردم را از پیمودن راه خدا
بازدارنــد( .هوی پرســتان بکیفر اضــال الهی
گرفتار خواهند شــد) چهارمین دســته کسانی
هســتند که با توجه و آگاهی به آنکه میبایست
تنها خدای یگانه را اله و معبود خویش قرار دهند
هوای نفس خویش را به عنــوان معبود برگزیده
پرستش میکنند و در نهایت آیا نمیبینید آنان
که به زعم خود مؤمن به قرآن و کتب ناز له قبل از
آن بوده ولی میخواهند که بدآوری نزد طاغوت
بروند و حال آنکه موظف بودند که به طاغوت کفر
ورزند و شیطان میخواهد آنان را به گمراهی دور
بکشاند .شیطان که خود در رأس طاغوتهاست
با وســاوس خویش تمایل و گرایش به حکومت
طاغوت را در مردم به وجود مــیآورد تا آنان را
به گمراهی دور و دراز مبتال نماید .آنان که کافر
شدند در راه طاغوت میجنگند زیرا دست ارادت
و دوستی به شیطان داده اولیاء اویند پس شما ای
امت خداپرست بدون هراس از انان با این نابکاران
به نبردی بی امان بپردازید که مکر و سیاســت
شیطان سست و ناتوان است.
قسمت پایانی

