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رویدادگالری

هفت هنرجهان

تئاتر

هنرهای تجسمی در چهارسوی پایتخت میزبان عالقه مندان است
منویجذابگالریها

دنیای اقتصاد: گالریهایپایتختاینروزهامیزبانآثارهنرمندان
بسیاریاست.دیروزجمعهنیزتعدادزیادینمایشگاهافتتاحشدند
ونکتهجالبایناســتکهتنوعژانرهادرنمایشگاههاوجوددارد
ومخاطباناینفرصترادارندتاباتوجهبهســلیقههنریخوداز

کارهایهنریدیدنکنند.
اُ: نمایشگاهآثارهماعبداللهیباعنوان»اندود«ونمایشگاهچیدمان
»شهریبرایهمه«باآثاریازافســانهمدیرامانیاز22بهمنتا3
اسفنددرگالریاُبهنشانیخیابانسنایی،خیابانشاهین)خدری(،

پالک1۸برپاست.
ابتدا: نمایشــگاهگروهی»قلم«تا2۷بهمــندرگالریابتدابه
نشانیخیابانولیعصر،باالترازمیدانولیعصر،کوچهفرخی،پالک

35برپاست.
احسان: نمایشــگاهگروهی»انتزاع«تا25بهمــندرنگارخانه
احسانبهنشانیاقدسیه،آجودانیه،خیابانچهاردهمشرقی،شماره

22برپاست.
ایده: نمایشگاهنقاشیصدیقهطوطیباعنوان»قابیازخانه«تا2۷
بهمندرگالریایدهبهنشانیخیابانکریمخانزند،خیابانسنایی،

خیابانهجدهم،شماره2۶برپاست.
ایرانشهر: نمایشگاهآثارفرشــیدداوودیباعنوان»مرابهخاطر
بیاور«تا3اسفنددرگالریایرانشهربرپاست.اینگالریدرخیابان
کریمخانزند،خیابانشهیدعضدی،خیابانسپند،پالک۶۹قرار

دارد.
این جا: نمایشــگاهگروهی»او«تا22اســفنددرگالریاینجا
بهنشــانیخیابانکریمخانزند،خیابانمیرزایشیرازی،شماره

۹5برپاست.
آرتیبیشن: نمایشگاهآثارمهدیراحمیباعنوان»باتالق«تا2
اسفنددرگالریآرتیبیشنبهنشــانیخیابانشریعتی،پایینتراز
حسینیهارشاد،نرسیدهبههمت،گلنبی)غرب(،میداناحمدی
روشن)کتابی(،خیابانساســانیپور،خیاباندریا)قندی(،پالک

۶برپاست.
آیریک: نمایشگاهگروهینقاشیتا2۷بهمندرگالریآیریک
برگزارمیشود.اینگالریدراتوبانستاری،بلوارفردوسشرق،نبش
وفاآذر،مجتمعآیریکسنترجنوبی،طبقه3،واحد1۰2قراردارد.

ژاله: نمایشــگاهآثــارفــارانپیرجمالیباعنوان»همشــکلی
تحملناپذیرهستی«تا2اســفنددرگالریژالهبهنشانیخیابان

سمیه،بعدازخیابانمفتح،بنبستپروانه،پالک۴برپاست.
ژینوس: نمایشگاهآثارمیناکاتبیباعنوان»ماهور«تا2۸بهمندر
گالریژینوسواقعدرخیاباندکترحسینفاطمی،ابتدایخیابان

ولیعصر،پالک21برقراراست.
شریف: نمایشگاهآثارفاطیساداتباعنوان»تذکرهایکوتاهدر
باباحواالتدربرزخنشستن«تا۶اسفنددرگالریشریفبهنشانی
میدانقدس،خیابانشریعتی،کوچهماهروزاده،پالک11برپاست.
شکوه: نمایشــگاهآثارلیالمهرورتا2اســفنددرگالریشکوه
بهنشــانیفرمانیه،بلوارشــهیداندرزگو،خیابانسلیمیشمالی،

کوچهامیرنوری،پالک1۹برپاست.
شلمان: نمایشگاهگروهیعکسوحجم»زاویهگوشهنشینی«تا
2۷بهمندرگالریشلمانبرگزارمیشود.عالقهمندانمیتوانندبه
نشانیمیرداماد،نرسیدهبهشریعتی،رودبارغربی)جنوبی(،کوچه

کاووسی،پالک2۷مراجعهکنند.
گل   های داودی: نمایشــگاهآثارلیالگنجیفرباعنوان»ملودی«
تا2۸بهمندرنگارخانهگلهایداودیبهنشــانیخیابانآیتاهلل

طالقانی،بینحافظوشهیدنجاتالهی،پالک2۶3برپاست.
گلستان: نمایشگاهآثارهلیاابراهیمیقاجارتا۴اسفنددرگالری
گلستانبهآدرسدروس،خیابانشهیدکماسایی،شماره3۴برگزار

میشود.
نقش   جهان: نمایشگاهآثارنوشینقیومینیاباعنوان»هس«تا2۷
بهمندرنگارخانهنقشجهاندرآدرسنیاوران،کوچههمایونفر،
کوچهســعدی،کوچهحافظ،خیابانمحمودی2،پالک۹برگزار

میشود.
نگاه: نمایشگاهگروهی»گنجینه«تا۴اسفنددرگالرینگاهبرگزار
میشود.گالرینگاهدرخیابانمطهری،خیابانجم)فجر(،خیابان

غفاری،شماره۶۴۴واقعشدهاست.
نگر: نمایشگاهگروهی»بنگر«تا3اسفنددرنگارخانهنگربهنشانی
زیرپلکریمخان،بعدازتقاطعایرانشــهر،پالک15۴،زنگدوم،

طبقهاولبرپاست.
والی: نمایشگاهآثارآرمینپورفهیمیباعنوان»تکفین«تا3اسفند
درگالریوالیبهنشانیمیدانونک،خیابانشهیدخدامی،پالک

۷2برگزارمیشود.
ویستا: نمایشگاهگروهی»مالل«تا2اسفنددرگالریویستابه
نشــانیخیابانمطهری،خیابانمیرعماد،کوچهدوازدهم،پالک

11برپاست.
هور: نمایشــگاهآثاراحمدنصرالهیباعنوان»بعدازهند«تا1۸
اسفنددرگالریهوربرگزارمیشود.اینگالریدرخیابانمطهری،
خیابانمیرزایشیرازیشمالی،کوچهنعیمی،شماره12قراردارد.
پروژه   های آران: نمایشگاهآثارنسترنصفاییباعنوان»براساس
اتفاقاتواقعی«تا۶اســفنددرگالریپروژههایآرانبرپاســت.
عالقهمندانمیتوانندبهنشانیخیاباننوفللوشاتو،کوچهلوالگر،

پالک5،ورودیحیاطمراجعهکنند.
راه ابریشم: نمایشگاهآنالینآثارمینابرومندباعنوان»آفانتازیا«
http://www.تا15اسفنددرســایتگالریراهابریشمبهنشانی

silkroadartgallery.com/برپاست.
ســو: نمایشــگاهآثــارنازنیــناهریپــوربــاعنــوان
»هایپرسنسیتیویتی«،نمایشگاهآثارهادیصادقیپورباعنوان
»منچیزهارانمیسوزانم«ونمایشگاهگروهی»سومینپر«تا2
اسفنددرگالریسوبهنشانیخیابانویال،خیابانسمیه،خیابان

پورموسی،شماره3۰برپاست.
شیدایی: نمایشگاهگروهی»ستونبیانتها«تا2۰اسفنددرگالری
شیداییبهنشانیمیدانهفتمتیر،خیابانبهارشیراز،میدانبهار
شیراز،روبهرویموزهعکسخانهشهر،پالک1۴۹،واحد1برپاست.
فضای تاالر: نمایشگاهآثارهادیمحیطتا2۹بهمندرفضایتاالر
بهنشانیتهران،خیابانانقالب،خیاباندانشگاه،پالک1۰5برپاست.

»قهرمان«نامزد۵شاخهجوایزفیلم
دربوستونشد

دنیای اقتصاد: بیســتوهشــتمیندورهجوایز»کلوترودیس«
فهرستنامزدهایخودراباحضورفیلمسینمایی»قهرمان«ساخته
اصغرفرهادیدرپنجرشــتهاعالمکرد.فیلمسینمایی»قهرمان«
بهنویســندگیوکارگردانیاصغرفرهادیدرشاخههایبهترین
کارگردانی،بهترینبازیگرمکمل)محسنتنابنده(،بهترینفیلمنامه
اصلی،بهترینتدوین)هایدهصفییــاری(وبهترینتیمبازیگران،
نامزددریافتجایزهازاینرویدادسینماییشدهاست.جوایزفیلم
»کلوترودیس«ازســال1۹۹5توســطانجمنسینمایمستقل
کلوترودیسدرایالتماساچوستآمریکاپایهگذاریشدهواعضای
آنشاملجامعهفیلمبوستوناعمازمنتقدانفیلم،برنامهریزهای
جشنوارههایسینماییوسینمادارانمیشوند.تنهافیلمهاییواجد
شرایطرقابتدراینجوایزهستندکهدرچهارهفتهنخستاکران
عمومیخوددرآمریکایشــمالیدرکمترازهزارسالنسینمابه
نمایشدرآمدهباشند.مراسماعطایجوایزسینماییکلوترودیس
بهصورتمجازیدرتاریخ2۰مارس)2۹اسفند(برگزارخواهدشد.

بغضآنجلیناجولیهنگامسخنرانی
درکنگرهآمریکا

فرارو: هنرپیشــه۴۶سالهســینماازکنگرهآمریکابهدلیل
عدمتاییدمجددالیحهخشــونتعلیهزناندرحدود1۰سال

گذشتهانتقادکرد.
آنجلیناجولیهنگامســخنرانیبغضکــردوگفت:قانون

خشونتعلیهزنانوکودکانخیلیدیرآمدهاست.
قانونخشونتعلیهزناندرپایانســال2۰1۸منقضیشد
وجوبایدن،رئیسجمهورایــاالتمتحده،کهدرابتدابهعنوان
سناتوردرسال1۹۹۴ازاینالیحهحمایتمیکرد،برایتمدید
آنکمپینتبلیغاتیایجادکردهبود.مجلسنمایندگانتقریبا
یکســالپیشبا2۴۴رایموافقدرمقابل1۷2رایمخالف،
تمدیــدآنراتصویبکرد،امــااینقانوندرکنگــرهبهدلیل
اختالفاتحزبیمتوقفشد.آنجلیناجولیمیگوید:دلیلاینکه
بسیاریازمردمبرایترکموقعیتهایسوءاستفادهآمیزتالش
میکنندایناستکهآنهاراواداربهاحساسبیارزشیکردهاند.
وقتیســکوتکنگرهایوجودداردکهآنقدرمشغولاستکه
نمیتواندقانونخشونتعلیهزنانرابراییکدههتمدیدکند،

ایناحساسبیارزشیراتقویتمیکند.

اجراینمایش»اگرازنوشروعکنیم«
دنیای اقتصاد: نمایش»اگرازنوشــروعکنیم«نوشتهاریک
امانوئلاشمیتبهکارگردانیمعینزینالیتا2۷بهمنماه،هرروز
ازساعت1۷درسالنشماره2خانهنمایشمهرگاناجرامیشود.
سجادباقری،سارادغاغله،امیرپوریامسعودنیا،ساراجمالپور،مونا
حسنزادهوســروینمظاهریبازیگرانایننمایشهستند.در
قصهایننمایش،الکســاندرپیرمرد۶5سالهایاستکهبهخانه
دورانجوانیخودبازمیگردد.اوطــییکپدیدهعجیب،خود
رادرمواجههباگذشــتهخود،درروزیمهممیبیند.او۴۰سال
بهعقببرمیگردد.الکســاندردوبارهمادربزرگمحبوبخودرا
میبیند،زنهایجوانیکهاوآنهارامیخواســتو...آیااواکنون
همانتصمیماتیرامیگیردکهدرگذشتهگرفته،باوجودآنکه
حاالعواقبآنهارامیداند؟درزندگی،آیاماآنچهراکهمیخواهیم
انجاممیدهیمیاآنچهراکهمیتوانیمانجامدهیم؟آیاماانتخاب
میکنیم؟آیاماآزادیم؟اگردوبارهشــروعکنیم...اریکامانوئل
اشمیتنویسندهنمایشنامه،داســتانکوتاهورمانوهمچنین
کارگردانسینماستونمایشــنامههایاودربیشاز5۰کشور
جهانبهرویصحنهرفتهاست.نمایش»اگرازنوشروعکنیم«از
2۰تا2۷بهمنساعت1۷درسالنشمارهدوخانهنمایشمهرگان
بهرویصحنهخواهدرفتوعالقهمندانمیتوانندبامراجعهبه
سایتتیوالوگیشــهخانهنمایشمهرگاندرخیابانانقالب،

خیابانخارک،بنبستاول،پالک5اقدامبهتهیهبلیتکنند.

شهرداری به واکنش ها پاسخ داد

ماجرای نام شهردار بر مزار نیما
حاشیه   های جشنواره چهلم فیلم فجر در آخرین روز به اوج رسید

قصه سیمرغ 

دنیای اقتصــاد: ماجراینصبســنگقبر
نیماوذکرنامعلیرضازاکانیشــهردارتهران
بررویآنوانتشارشدرفضایمجازیدرسه
روزگذشــتهواکنشهایفراوانیرابهوجود
آورد.درهمینرابطهعبدالمطهرمحمدخانی
سخنگویشــهرداریتهراندرگفتوگوبا
»ایســنا«گفت:پیکرنیمایوشــیجتاابتدای
دهه۷۰درآرامستانامامزادهعبداهللتهران
مدفونبودوبعدازآنبهزادگاهشمنتقلشد.
محلیکهنیمایوشیجدرآنبرایمدتیدفن
بوددرامامزادهعبداهللنهتنهاســنگنداشت
بلکهمتاسفانهدرســالهایاخیربهصورت
نامناسبیبهمحلرشدگیاهانخودروتبدیل

شدهبود.
اوافزود:همــکارانفرهنگییکیازنواحی
شهرداریمنطقه2۰براینکوداشتنامنیما
یوشیج،ســنگیادبودیبراینصبدرمحل
دفنسابقشدرامامزادهعبداهللتهیهکردند
وبررویاینســنگیادبودبدونهیچدخل
وتصرفیهمانمتنیکهبررویســنگقبر
اصلینوشتهشــدهراحککردند.سخنگوی
شــهرداریتهرانتصریحکرد:متاســفانهبر
اساسسلیقهوتصمیمفردییکیازهمکاران،
نامشهردارتهراننیزبررویاینسنگیادبود،
نوشتهشــدهبودکهباتذکردستیارشهردار
تهران»اسفندقه«،بالفاصلهمتنرویسنگ
اصالحشد.محمدخانیخاطرنشانکرد:نهتنها
نامشــهردارتهرانازرویاینسنگیادبود
برداشتهشدهبلکهنحوهنصبوقرارگیریآن
نیزاصالحشدتاکامالتداعیکنندهیادبوداین

شاعرفقیدباشد.
اوافزود:بااینحالقرارشــدتایکســازه
کوچکبهعنوانیادبودمرحومنیمایوشــیج

طراحیودرهمینمحلنصبشود.
ســخنگویشــهرداریتهراندرخصوص
اقدامســلیقهایدردرجنامشــهردارتهران

براینیادبــودتاکیدکرد:درجنامشــهردار
یااشــارهبهعنوانبســیجیان،باروحوتفکر
بسیجیکهفراریازشهرتوبهدنبالگمنامی
است،درتضادوبرایمدیرانشهریدرهمه
بخشهامشخصاســتکه»زاکانی«ازاین
دســترفتارهانهتنهااستقبالنمیکندبلکه
قطعادســتوربرخوردباایندسترفتارهای

اشتباهراخواهدداد.
درهمینرابطهمرتضیامیریاســفندقه
دستیارویژهشــهرداردرحوزهادبیاتوشعر
فارســیهمگفتاصــالحامورمزارهاولوح
یادبودقبلازانتشاراخبارمنابعخبریداخلی
وخارجیانجامشد.امیریاسفندقهدرمتنی
نوشتهاست:منبعفیلمیکهمشاهدهمیکنید
باموضوعنصبلوحنیمایوشیجدرخاکجای
قدیماودرکنارهمسرومادرشبدوننامدکتر
زاکانیوجملهپدرشــعرنوینفارسی،مرکز
ارتباطاتواموربینالمللشهرداریاست.بر
اساساینفیلموتاریخانتشارآن،کهساعت
15:۴5سیزدهمبهمنماهاست،گزارشمنابع
خبریداخلیوخارجیمتکیبهمســتندات
علمینیستوتاریخنصباینلوحیادبوددهم

بهمنبودهاست.
گفتنیاستنمونهنخستلوحیادبودصرفا
برایگمنشدننشــاندرنظرگرفتهشدهتا
مزارهافراموشنشــوندوقراراستبعداسازه
هنریترینصبشود.ایننکتهرابهایندلیل
یادآورشدمکهدریافتشوداصالحامورمزارها
ولوحیادبودقبلازانتشاراخبارمنابعخبری
داخلیوخارجی،حمله،هجمهوهجومآنهابه

اینرویداداست.
امیدواریمروزیاینمنابــعخبریبااتکا
بهمنابعومراجعمحکمعلمی،رســانهایو
حقیقیبادقتاطالعرسانیکنندونقدهارا
عیاربگیرندکهجهانامروزازامکاناتفضای

مجازیمتوقعنشرحقیقتاست.

دنیای اقتصاد: چهلمیندورهجشنوارهفیلم
فجردرتعدادحاشیههاوتصمیمهایغیرمترقبه،
ازدورههایپرحاشیهوبلکهحاشیهسازتریندوره
درطولتاریخبرگزاریاست.ماجراهایپیشاز
آغازجشنوارهوزمانبرگزاریکمبودکهدرروز
آخراکرانفیلمها،خبررسیدکهسیمرغمردمی
نیزحذفشدهاست.درپنجروزگذشته،برخی
ازصاحبانآثاردربارهاحتمــالبروزتخلفدر
شیوهرایگیریمردمیانتقادهاییرادررسانهها
مطرحکردهبودند.اینانتقادهادرسهروزپایانی
جشنوارهاوجگرفتوکاربهجاییرسیدکهپای
رئیسسازمانیسینمایینیزبهماجراکشیدهشد.
محمدخزاعیرئیسسازمانسینماییازدبیر
چهلمینجشنوارهفیلمفجرخواستدرزمینه
اخذآرایمردمیایندورهجشنواره،شفافسازی
کند.اماشفافسازیدربارهآرایمردمی،منجر
بهحذفکلاینبخششــد.درواقعجزئیات
تخلفهاییادشدهواسامیمتخلفاندستکم
تاظهرروزجمعهرسانهاینشد.بههررویعصر
پنجشنبه21بهمنماه،مسعودنقاشزادهدبیر
چهلمینجشنوارهفیلمفجراعالمکرد:»درپی
ابهاماتمطرحشدهازسویبرخیفیلمسازانو
صاحبانآثاردرمورداعتبارنظرسنجیمردمی
دربارهفیلمهایبخشمســابقهچهلمیندوره
جشــنوارهفیلمفجر،دبیرجشنواره،کمیتهای
راماموربررســیوپیگیریادعاهایمطروحه
درموردصحتودقتآرایمردمیجشــنواره
کرد.گزارشهایکمیتهپیگیرینظرســنجی
مردمیجشنوارهنشــانمیدهد،بهرغمتالش
بخشهایمختلف،زنجیــرهثبتآرایمردمی
بهدلیلپیچیدگیاینفرآیندووجودمتغیرهای
متعددیکهدرصحتودقتنتایجنظرسنجی
دخالتدارند،اطمینانکاملازصحتنتایجدر
بخشهایمختلفبهسادگیحاصلنمیشود
وبنابراین،ضمنســپاسوپــوزشتوأماناز
تماشاگرانعزیزکهدرفرآیندنظرسنجیمردمی

مشارکتکردند،بهخاطرصیانتازآرایمردمو
نیزحفظحقوقصاحبانآثاروجلوگیریازضایع
شــدنکوچکترینحقیازفیلمسازان،دراین
دورهجایزهداوریمردمیرانخواهیمداشت.«
اینخبرتمامیاتفاقهایجشــنوارهرادرروز

پنجشنبهتحتالشعاعخودقرارداد.

انصراف یک تیم دیگر از جشنواره  �
بهدنبالانتشاراینخبر،خبردیگریحاشیهها
رادوچندانکرد.بهفاصلهکوتاهیازاعالمحذف
سیمرغمردمی،تیمســازندگانفیلم»مالقات
خصوصــی«کهتــاآخرینلحظــاتدرصدر
انتخابهایمردمیبــود،ازداوریدرایندوره
ازجشنوارهانصرافدادند.پیشازایننیزمسعود
کیمیایینویسندهوکارگردانفیلمخائنکشی
وفرزنــدشپوالدکیمیاییبازیگــراینفیلماز
داوریدرجشنوارهانصرافدادهبودند.امیربنان
تهیهکنندهفیلمسینمایی»مالقاتخصوصی«
گفت:اینتصمیمجشنوارهفجرپسازاتفاقاتی
کهدراینچندروزشاهدبودیم،مویدوقوعیک
تخلفازسویجشنوارهاست.بایدمصداقاین
تخلفاعالمشودنهاینکهاصلصورتمسالهرا
پاککنند.اینعملناجوانمردانهاستکهنسبت
بهآنناراحتهســتم.اوهمچنیندرواکنش
بهانتشاراســامیبرخیازعواملفیلممالقات
خصوصیدرفهرســتنامزدهایجشــنوارهاز
دبیراینرویدادتوضیحخواســتهبود.مالقات
خصوصیدر2بخشبهترینفیلماولوبهترین
نقشمکملمرد،نامزددریافتجایزهشدهبود.در
مقابلمسعودنقاشزاده،دبیرچهلمینجشنواره
فیلمفجــر،گفت:فیلمســازان،تهیهکنندگان
وکارگردانانقبــلازاعالمفیلمهــایخودبه
جشنواره،آییننامهایراامضامیکنند.براساس
اینآییننامه،آنانحقانصــرافوخارجکردن
فیلمهایخودآنهمچندســاعتقبلازپایان

جشنوارهراندارند.

زندگی »کافکا« سوژه فیلمساز لهستانی شد
مهر: آگنیشــکاهوالندکارگردانمشــهور
لهســتانی،زندگینامه»فرانتسکافکا«رابه
تصویرمیکشــد.اینفیلمباعنوان»کافکا«،
زندگینویسندهرادرمجموعهایازماجراهای
مســتقلاززمانتولدشدرقرننوزدهمدر
پراگتامرگشدربرلینوتنهاچندروزپس
ازپایانجنگجهانیدومتصویرخواهدکرد.
فیلمنامهاینفیلمتوسطمارکاپستاینبر
اساسداستانیازمایکداونیوخودشنوشته
میشــود.اینپروژهدربازاربرلینالهنیزبرای
فروشحقوقآنارائــهوکارتولیدآنازبهار

2۰23شروعمیشود.
آگنیشکاهوالندپیشازاینبرایفیلم»در
تاریکی«نامزدیاسکاربهترینفیلمخارجی
زبانراکســبکردهبودوســالپیشهمبا
فیلم»شارالتان«دربارهشفابخشیبهنامیان
میکوالشکدرچکسلواکیدرفهرستنهایی
بهترینفیلمهایبینالمللیاسکارقرارگرفت.
هوالنددربیانیهای،ازکافکابهعنوانمردی
بسیارحســاسونامناســببرایزمانخود
یادکردوگفت:ماامروزشــانسبیشــتری
بــرایدرکویداریم.ویروحهزارهســوم
بودوروحشبــرایزندگیدرواقعیتبدنش
خیلیبزرگبــود.ویافزود:برایســاخت
اینفیلمقصدداریمبیشــتربهنماییجامع

ازدنیایدراماتیکتخیلیکافــکابپردازیم.
شــارکاکیمبالوواکــهازتهیهکنندگانفیلم
استنیزابرازخوشحالیکردکهاینگروهبار
دیگرگردهمآمدهاندوگفت:پسازموفقیت
»شارالتان«یکباردیگردربرلینالههستیمتا
بتوانیمشرکایخارجیمناسبیبرایپیشبرد

اینکارپیداکنیم.
خانمآگنیشــکاهوالند۷3سالهکارگردان
ســینماوتلویزیونلهستانوفیلمنامهنویس
اســتوکارشرابهعنواندستیارکریشتوف
زانوسیوآندریوایداشــروعکرد.ویسال
2۰1۷جایزهخرسنقرهایراازبرلینالهبرای
فیلم»مســیر«دریافتکردواکنونرئیس
آکادمیفیلماروپاییاستکهاینگماربرگمن
پایهگذارشبــودوازســال1۹۸۸تا1۹۹۶

ریاستآنرابرعهدهداشت.

شرکت ملى نفت ایران
شرکت بهینه سازى مصرف سوخت

شـرکتبهینهسـازیمصرفسـوختدرنظرداردمناقصهعمومییکمرحلهای
بـهمنظـورانتخـابشـرکتواجـدصالحیتجهتانجامخدماتنگهبانیحراسـت
شـرکتراازطریقسـامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنماید.کلیهمراحل
برگـزاریمناقصـهازدریافـتاسـنادمناقصـهتـاارائـهپیشـنهادمناقصـهگـرانو
بازگشـاییپاکـتهـاازطریـقدرگاهسـامانهتـدارکاتالکترونیکـیدولت)سـتاد(
بـهآدرسwww.setadiran.irانجـامخواهـدشـدوالزماسـتمناقصـهگـران
درصـورتعـدمعضویـتقبلـی،مراحـلثبـتنـامدرسـایتمذکـورودریافـت
گواهـیامضـایالکترونیکـیراجهـتشـرکتدرمناقصـهمحقـقسـازند.تاریـخ

انتشـارمناقصهدرسـامانهتاریخ1۴۰۰/11/23میباشـد.
الـف) مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت:سـاعت1۹:۰۰روز

چهارشـنبهمورخ1۴۰۰/11/2۷
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت12:۰۰روزچهارشنبهمورخ1۴۰۰/12/11

زمانبازگشاییپاکتها:ساعت1۰:۰۰روزشنبهمورخ1۴۰۰/12/1۴
ب)  مبلـغ بـرآورد اولیـه اجـرای کار:2۷/5۰۴/535/۴۷۶ریـال)بیسـتو
هفـتمیلیـاردوپانصـدوچهارمیلیـونوپانصـدوسـیوپنـجهـزاروچهارصـدو

هفتـادوشـشریـال(
مبلـغتضمیـنشـرکتدرفرآینـدارجـاعکار:1/3۷5/22۶/۷۷3ریال)یکمیلیارد
وسـیصدوهفتادوپنـجمیلیـونودویسـتوبیسـتوشـشهـزاروهفتصـدو

هفتادوسـهریال(

ج) حداقل شرایط متقاضی:
1-اشخاصحقوقی

2-ارائـهگواهینامـهتعییـنصالحیـتپیمانـکاریازوزارتتعـاون،کارورفـاه
اجتماعـیدراسـتانتهـران

3-پیمانکارتأییدصالحیتشدهسازمانحراستوزارتنفت
شـرکتکننـدگاندرفرآینـدبرگـزاریمناقصـهملـزمبهبارگذاریاسـنادومدارک

منـدرجدربنـد»ج«درپاکـت»ب«میباشـند.
بیشـتر اطالعـات دریافـت جهـت گـذار مناقصـه دسـتگاه تمـاس اطالعـات
درخصـوصاسـنادمناقصـهوارائـهپاکـتهـای»الـف«:تهـران،میـدانونـک،
خیابـانمالصـدرا،خیابـانشـیرازیشـمالی،خیابـاندانشـورشـرقی،پالک23،

دبیرخانـهکمیسـیونمناقصـات
تلفن:۰21-۸۸۶۰۴۷۶۰

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:
مرکزتماس:۰21-۴1۹3۴

دفترثبتنام:۸۸۹۶۹۷3۷و۸51۹3۷۶۸
همهآگهیهایدرجشـدهدرسـامانهسـتادتوسـطشـرکتبهینهسـازیمصرف،
درپایـگاهملـیاطـالعرسـانیمناقصـاتبـهنشـانیhttp://iets.mporg.irو

همچنیـنسـایتwww.Ifco.irنیـزقابـلمشـاهدهمیباشـد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع انجام 
خدمات نگهبانی حراست

شماره فراخوان در سامانه ستاد ۲۰۰۰۰۰۱۱۱۳۰۰۰۰۰۵

شناسه آگهی 127۵3۵8

دنیای اقتصاد: فصلنخستسریال»اربابحلقهها«باعنوان
»حلقههایقدرت«ازاواخرتابستانآیندهدرآمازونپخش

خواهدشد.
اینســریالگرانتریناثرتلویزیونیتاریخاستکهبرای

تولیدفصلنخستش۴۶2میلیوندالرخرجشدهاست.

دراینســریالنقشدورانجوانیشخصیت»گاالدریل«
را»مورفیدکالرک«بازیمیکندکهبیشــتربرایبازیدر
فیلم»سنتماد«شــناختهمیشود.درســهگانهسینمایی
»اربابحلقهها«بهکارگردانیپیترجکسون،نقششخصیت

گاالدریلرا»کیتبالنشت«بازیمیکرد.

»رابرتآرامایو«بازیگریکهبابازیدرنقشدورانجوانیند
استارکدرسریال»بازیتاجوتخت«مشهورشد،درسریال
»اربابحلقهها«نقششــخصیتالروندرابازیمیکند.در
نسخهســینمایی»اربابحلقهها«ایننقشرابابازیهوگو

ویوینگدیدهایم.

نخستین عکس   ها از گران ترین سریال تاریخ

عکس روز 


