
   مينا محمدي
مرزهاي جغرافيايي براي سيدرضا محمدي شاعر 
فارسي زبان افغانستانی هيچ محدوديتي به دنبال 
نداشته اس�ت؛ چراكه با اس�تفاده از قلم و طبع 
لطيف شعر توانسته هم در ميان هموطنانش در 
افغانستان و هم در ميان مردم ايران و حتي ساير 
كشورهاي خاورميانه اسم و رسمي پيدا كند. وي 
به  دليل آثار فاخري كه دارد بارها به عنوان چهره 
برجس�ته ادبي افغانستان معرفي ش�ده است. 
مجموعه اشعار و كتاب هاي او به زبان هاي مختلفي 
ترجمه ش�ده و در ميان عالقه مندان به فرهنگ 
ش�رقي جايگاه قابل توجه�ي دارد. محمدي در 
س�ال هاي اخير چندي�ن اثر از جمل�ه مجموعه 
شعر »روح اندوهگين يك ش�اعر« را به وسيله 
شهرستان ادب در ايران به چاپ رسانده و سال 
گذشته نيز به واسطه همين اثر در كتاب سال شعر 
الوند و همچنين درجشنواره شعر فجر برگزيده 
ش�ده اس�ت. با او درباره آثارش و جايگاه ش�عر 
فارسي در كشورهاي خاورميانه گفت و گو كرده ايم. 

    
»روح اندوهگي�ن يك ش�اعر« آخرين 
اثرتان است كه به انتش�ار رسيده و اين 
مجموعه شعر سال گذشته توانسته عنوان 
نخست جشنواره شعر فجر را در ايران به 
خود اختص�اص دهد. با توج�ه به اينكه 
شاعري غير ايراني هستيد فكر مي كنيد 

دليل اين انتخاب چه بوده است؟
سال ها بود كتابي از من در ايران منتشر نشده بود و 
بعد از مدت ها، سال گذشته سه مجموعه شعر كه 
شامل »روح  اندوهگين يك شاعر«، »سفرنامه باد« 
و »شهر غلغله« مي شود با كمك ناشرهاي ايراني به 
چاپ رسيد. زماني هم كه اثرم به عنوان مجموعه 
برگزيده انتخاب ش��د خيلي گرفتار بودم و امكان 
سفر نداشتم. اما باالخره با مش��كالت بسيار طي 
سفري يك روزه به تهران آمدم و در مراسم شركت 
كردم. صبح روز بعد هم دوباره به كابل برگش��تم. 
بنابراين دقيقاً نمي دانم چرا كتابم در بين چندين 
اثر ارسالي به جش��نواره انتخاب شده است. البته 
بيشتر فكر مي كنم دليل اين انتخاب اين بوده كه 
بيشتر اشعارم در جشنواره ها معرفي و در كشورهاي 
مختلف ترجمه شده اند. در كنار اينها در ايران هم 
به واسطه غزل هاي معاصري كه سروده ام چهره اي 
ش��ناخته ش��ده هس��تم و به نظر مي رسد همين 
موضوعات باعث انتخاب آثارم شده باشد. هرچند 
اين اولين باري نبود كه جايزه  اي به مجموعه »روح 
اندوهگين يك ش��اعر« تعلق مي گرفت و پيش از 
جايزه شعر فجر هم اين كتاب به عنوان اثر برگزيده 

سال الوند در ايران معرفي شده بود. 
در صحبت هاي قبلي ت�ان گفته بوديد 
كه اين كتاب مشكالت افغانستان را در 
قالب ش�عر بازگو مي كند؛ كمي درباره 
مضمون و سبكي كه براي اين كتاب بهره 

برديد بگوييد. 
سبك غالب اين مجموعه شعر غزل معاصر است و 
بيشتر شعرهاي كتاب روح اندوهگين يك شاعر هم 
درباره مصائب دامنگير اين سال هاي افغانستان و 
منطقه است. حكايت سينه هاي داغديده و اندوه هاي 
پي درپي مردم. قصه هايي كه كمت��ر از حال مردم 
گفته و شنيده شده است را در اين كتاب با شعر بازگو 
كرده ام. براي نوشتن اين كتاب هم به اندازه دو سال 

از زندگي ام را در افغانستان گذراندم. 
س�يدرضا محمدي به عنوان مارادوناي 
ش�عر فارس�ي در افغانس�تان شناخته 
مي ش�ود، به نظ�ر خودتان دلي�ل اين 

نامگذاري چيست؟
شاعري نوعي از ش��يوه زندگي است. هركسي كه 
ش��عر مي گويد لزوماً شاعر نيس��ت و هركسي هم 

كه شعر نمي گويد اما س��بك و شيوه شاعري دارد 
را نمي توان جدا از شعر و شاعري دانست. در كنار 
برخورداري از اين شيوه زندگي شايد به اين دليل 
نام مارادوناي شعر افغانستان را به من داده اند كه 
مي توانم با همه طيف هاي مختلف ادبي و سياسي 
در كش��وري كه هزارپارچه اس��ت راحت باشم و 
به سادگي ارتباط برقرار كنم. مردم كشور من شعر 
و شاعر را بسيار دوست دارند و به همين دليل هم 
مدتي بدون هيچ مخالفتي به عنوان رئيس اتحاديه 

نويسندگان انتخاب شدم. 
اش�اره كرديد ب�ا همه طيف ه�اي ادبي و 
سياس�ي كش�ورتان در ارتباط هستيد؛ 
چقدر در كارهايتان به موضوعات اجتماعي 

و سياسي زادگاهتان اشاره مي كنيد؟
به طور حت��م از خيل��ي از موضوعات سياس��ي و 
اجتماعي كشورم در اش��عارم بهره مي برم. عالوه 
بر اي��ن با توجه ب��ه اينكه ش��عر هن��ر تاريخي ما 
فارس��ي زبانان اس��ت، نوعي ارتباط نيز به واسطه 
اين هن��ر تاريخي بين م��ا فارس��ي زبانان منطقه 
شكل گرفته است. براي نمونه ديوان اشعار شعراي 

فارسي ديگر ازجمله حافظ و سعدي در هر خانه اي 
از مردم كش��ورم يافت مي ش��ود. همچنين هنوز 

شاهنامه خواني در افغانستان زنده است. 
با اين شرايط كه معتقديد شعر فارسي 
وجه ارتباط شاعران ايراني و افغانستاني 
و هر شاعر فارس�ي زبان ديگري است، 
ج�دا از مرزبندي هاي امروزي وضعيت 
ش�عر فارس�ي در خاورميانه را چگونه 

مي بينيد؟
ش��عر هنر ذاتي و تاريخي فرهنگ هويتي فارسي 
است. فارسي را نه به عنوان يك زبان بلكه به عنوان 
يك اتمسفر فكري، يك منظومه زيستي كه در آن 
زبان هاي بسياري همچون تركي، كردي، پشتو، 
تركمني، حتي اردو و غيره وجود دارد مي شناسيم. 
به همين دليل مي تواني��م ادعا كنيم كه وضعيت 
ذاتي شعر و جايگاه ش��اعر در هر دو كشور ايران و 
افغانستان مانند هم است. اما جايگاه شعر در بين 
مخاطبان ايراني به دليل غرب زدگي متزلزل شده 
است. همين موضوع باعث تغيير نوع شعر و نگاه به 
شعر هم شده است. عالوه بر اين مافياهاي فرهنگي 
تصميم گيرنده ادبيات فارسي در ايران هم باعث 
به حاشيه رفتن ش��عراي واقعي و روي كار آمدن 
شاعران جعلي شده اند. اين موضوع مثل اين است 
كه بازار به دس��ت جواهران بدلي افتاده باشد كه 
اين وضعيت به طور حتم اقناع كننده ذائقه تاريخي 
مردم ايران نيست. همين وضعيت به تازگي جايگاه 
شعر فارسي در افغانستان را هم درنورديده است. 
اين به بيماري مس��ري اي مي ماند ك��ه به دنبال 
فرهنگ مش��ترك البته در كنار هزاران فضيلت و 

حسن وارد حافظه عمومي منطقه شده است. 
شعر فارسي در فرهنگ قديم ايران كه 
افغانس�تان هم در مرزبندي ها ش�امل 
ايران مي شد، از جايگاه خاصي برخوردار 
بود اما حاال به گفته خودتان روز به روز 
هم از مخاطبان شعر كاسته مي شود. به 
نظرتان براي رفع اين مش�كل و احياي 

اين جايگاه مهم بايد چه كرد؟
ب��راي آش��تي م��ردم با ش��عر باي��د ش��اعران به 
سرچشمه هاي بومي برگردند، به روايت ها و ساختار 
آشناي هميشگي و اهميت ش��اعر و جايگاه شعر 
پي ببرند، به جاي دعوا با هم در كنار هم باش��ند و 
شعر را وارد دعواهاي سياسي روزمره نكنند. شعر 
را دريچه راز و رؤياي هم��ه مردم بدانند نه كه دور 
شعرشان حصار بكشند. بايد بدانند شعر يك ملك 
همگاني است، يك قصر ملي كه فقير و غني از هر 
گروه سياسي و دانشي مي توانند بي گذرنامه واردش 
شوند. تنها در اين صورت است كه مي توان دوباره 
شعر فارسي را احيا كرد. در جوامع ديگر شعر اين 

جايگاه را ندارد و براي احياي شعر بايد به خودباوري 
و اعتماد به نفس برسيم تا جهان به شعر فارسي به 
عنوان يك مرجع نگاه كند. شعر ما هنوز مي تواند 
ادامه كار حافظ و خيام و موالنا باش��د. خجالت آور 
است كه 10 متن درباره نابغه هايي مثل منوچهري 
يا استادي چون عثمان مختاري كه به عنوان شاه 
شاعر تاج گذاري كرده بود يا حسين بن وراق غزنوي 

و ميبدي با آن نثر و نگاه شگفت وجود ندارد. 
گذشته از نقاط اشتراكي متعدد بين ايران 
و افغانستان به نظرتان چقدر شعراي اين 

دو كشور امروز با هم تعامل دارند؟ 
متأس��فانه بايد بگويم ش��عراي ما خيلي كم با هم 
ارتباط دارن��د. همي��ن هفته خاطرات پرفس��ور 
ميرحسين شاه استاد دانش��گاه كابل در دهه 40 
را مي خواندم و حسرت مي خوردم به نوع ارتباطي 
كه جامع��ه فرهنگي و ادب��ي ما با هم داش��ته اند. 
افسوس كه اين رابطه به جاي گسترش رو به زوال 
رفته و امروز تقريباً ش��عراي افغانستان و ايران در 
بي خب��ري كامل از هم به س��ر مي برن��د. به دليل 
اشتراكات متعددي كه با هم داريم اين عدم ارتباط 
جاي ش��رم دارد. البته نه فقط ايران و افغانس��تان 
كه كال تاجيكستان و ش��به قاره و آسياي ميانه و 
فارس��ي دانان غرب را هم بايد در اين رنج دوري و 

مهجوري شريك دانست. 
در كنار تم�ام داليلي كه ب�راي متزلزل 
شدن جايگاه شعر فارسي آورديد، اكنون 
مي بينيم كه خيلي از شعرا خود را فقط 
در ادبيات خالصه كرده ان�د و عالقه اي 
به موضوعات اجتماعي و حتي سياسي 
نشان نمي دهند؛ كاري كه شما نكرديد 
و با توجه به رزومه اي كه داريد مشخص 
است مقاالت متعددي نيز در حوزه هاي 
مختلف و مهم مطابق روز داشته ايد. فكر 
نمي كنيد وجه تمايز شما با ديگر شعرا 
كه سال ها ش�عر مي گويند اما برگزيده 

نمي شوند همين موضوع باشد؟
نمي دانم؛ اين را بايد منتقدان بگويند اما منتقدان 
واقعي و صاحب سواد مثل دكتر داوري اردكاني كه 
كتاب شاعران در زمانه عسرت را نوشته يا محمد 
مختاري كه انسان در شعر معاصر را نوشت، خيلي 
كم هستند. اين منتقدان دانا شاعران را به باسواد تر 
شدن مي كش��انند؛ مثاًل بيدل را منتقدان بزرگ 
هم روزگارش چون آنندراج و  حاف��ظ را بزرگاني 
چون روزبهان همش��هري اش تش��ريح مي كرده 
است. اينها مزخرفات نمي گفتند و به نقد سازنده 
دس��ت مي زدند. آدم هايي چ��ون عالمه همايي يا 
عالمه فروزانفر يا زرين كوب، ببينيد چطور حافظ 
و موالن��ا مي خوانده اند. اين خوان��دن طوفاني در 
همت و حكمت ادبي بر پا مي كرده اما اكنون چنين 

شخصيت هايي را نداريم. 
كت�اب آخرت�ان »روح اندوگي�ن ي�ك 
شاعر« در نشر شهرس�تان ادب به چاپ 
رسيد؛ دليل اين موضوع كه عالقه داريد 
كارهايتان در ايران منتشر شود چيست؟ 
اين موضوع از وضعيت سياسي و فرهنگي 

و اجتماعي افغانستان نشئت مي گيرد؟
به اين دليل كه ايران كش��ور همه فارسي زبان ها و 
پايتخت فرهنگي مشرق است، بنابراين اميدوارم 
شعر ديگر شاعران فارس��ي غير ايراني هم امكان 
انتش��ار در ايران را بيابند. غناي دوباره تاريخي ما 
با همت مشترك همه فرزانگان اين منطقه ميسر 
مي شود و به همين دليل هم سعي دارم كتاب هايم 
در ايران منتشر ش��ود. بعد از روح اندوهگين يك 
شاعر پروژه ديگري هم دارم كه اميدوارم در ايران به 
انتشار برسد. اين كتاب به عنوان گفت وگوي شرقي 
غربي و يك منظومه درب��اره معرفي زواياي پنهان 

زندگي كابلي است. 
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ش�عر هنر ذاتي و تاريخي فرهنگ 
هويتي فارسي است. فارسي را نه به 
عنوان يك زبان بلكه به عنوان يك 
اتمسفر فكري، يك منظومه زيستي  
مي شناسيم. به همين دليل مي توانيم 
ادعا كنيم كه  وضعيت ذاتي ش�عر و 
جايگاه شاعر در هر دو كشور ايران 

و افغانستان مانند هم است

براي آشتي مردم با شعر بايد شاعران 
به سرچشمه هاي بومي برگردند، به 
روايت ها و ساختار آشناي هميشگي 
و اهميت ش�اعر و جايگاه شعر پي 
ببرند، ب�ه جاي دعوا با ه�م در كنار 
هم باشند و ش�عر را وارد دعواهاي 
سياس�ي روزم�ره نكنند. ش�عر را 
دريچه راز و رؤياي همه مردم بدانند 

نه كه دور شعرشان حصار بكشند

»گوهر جان« جمعه رونمايي مي شود 
آلبوم موسيقي »گوهر جان« با صداي وحيد تاج، اواخر هفته 

جاري رونمايي مي شود. 
آلبوم موسيقي »گوهر جان« با آهنگسازي سلمان سالك، تنظيم 
عباس آزاد و آواز وحيد تاج، جمعه 31 خرداد 1398 از س��اعت 
18:00 در شهر كتاب الهيه رونمايي مي شود.  آلبوم »گوهر جان« 
شامل دو لوح فشرده است كه در آن قطعاتي به آهنگسازي سلمان 
س��الك همراه چند تصنيف قديمي اجرا شده كه عباس آزاد آنها 
را در قالب اركسترال تنظيم كرده است.  بخش نخست اين آلبوم 
ش��امل قطعه هاي »صداي بال ققنوسان« با ش��عري از شفيعي 
كدكني، س��از و آواز بيات اصفهان و دش��تي با غزل��ي از حافظ، 
درد گنگ با شعري از هوشنگ ابتهاج، س��از و آواز عشاق و فرود 
به همايون با غزلي از حافظ و »آواز بلند« با ش��عري از هوشنگ 
ابتهاج است.  همچنين بخش دوم اين آلبوم شامل چهار تصنيف 
از آهنگسازان قديمي اس��ت؛ »گوهر جان« با ش��عر و آهنگي از 
محمدعلي امير جاهد در وصف استاد ابوالحسن صبا، »جان فزا« 
اثري از سيدجواد بديع زاده، »ديده و دل« با آهنگسازي عبداهلل 

جهان پناه و »فصل خزان« اثري از عبداهلل خادم ميثاق. 
سخنران اصلي مراسم رونمايي از آلبوم »گوهر جان«، محمد مرآتي 

دكتراي انتوموزيكولوژي از فرانسه و استاد دانشگاه هنر است.

 »آرزوهاي پيش رو« را 
در راديو نمايش بشنويد

28 خردادماه ش�نونده نمايش راديويي »آرزوهاي پيش رو« 
در راديو نمايش باشيد. 

نمايش راديويي »آرزوهاي پيش رو« را زهرا رفيعي گيلوائي نوشته 
و داستان آن درباره دختر جواني است كه بعد از فارغ التحصيلي 
در پي آرزوهايش به س��مت هنردرماني مي رود ام��ا با مخالفت 

خانواده اش مواجه مي شود و... 
محمد پورحسن، كارگردان اين س��ريال راديويي است و فرشاد 
آذرنيا، تهيه كنندگي آن را بر عهده دارد. هنرمنداني چون ش��يوا 
رفيعيان، مونا صف��ي، امير فرحان نيا، نگي��ن خواجه نصير، فريبا 
طاهري و تعداد ديگري از بازيگران اداره كل هنرهاي نمايش��ي 

راديو در آن به ايفاي نقش پرداخته اند. 
»آرزوهاي پيش رو« به گويندگي: افسانه محمدي، صدابرداري: 
مجيد آيينه و افكتوري: محمدرضا قبادي فر هر روز ساعت 21:30 

از راديو نمايش پخش مي شود.

تماشاي »سربداران« از شبكه 4 سيما

سريال تاريخي »سربداران« به كارگرداني محمدعلي نجفي 
از شبكه 4 سيما پخش مي شود. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي شبكه 4 سيما، هم اكنون 
سريال »كيف انگليسي« ساخته زنده ياد ضياءالدين دري در كنداكتور 
پخش شبكه 4 س��يما قرار دارد كه آخرين قس��مت از اين مجموعه 
تلويزيوني پنج ش��نبه 30 خردادماه پخش مي شود و از روز جمعه 31 
خردادماه هر شب ساعت 12 سريال 18 قسمتي »سربداران« به روي 
آنتن مي رود.  سربداران سريالي تاريخي است كه بر اساس قيام سربداران 
خراسان به رهبري شيخ حس��ن جوري عليه استيالي مغول در سال 
13۶2 توليد شده است. گوشه هايي از اين فيلم هم مربوط به رهبري 
پيشين شيخ خليفه مازندراني مؤسس اين جنبش است.  كارگردان اين 
مجموعه محمدعلي نجفي بوده و كيهان رهگذار نويسندگي و مشاور 
كارگرداني آن را بر عهده داشته  است.  امين تارخ، سوسن تسليمي، علي 
نصيريان، محمدعلي كشاورز، فيروز بهجت محمدي، جمشيد اليق، 
افس��انه بايگان و ولي اهلل مؤمني ازجمله بازيگران اين سريال تاريخي 
هستند.  سريال »س��ربداران« از 31 خردادماه هر شب ساعت 12 از 

شبكه 4 سيما پخش و روز بعد ساعت 18 بازپخش مي شود. 

6 شاخص مديريت جهادي
1- در 27 خ��رداد س��ال 1358 
فرمان تأس��يس جهاد س��ازندگي 
از س��وي امام خمين��ي )ره( صادر 
ش��د. بدنه اصلي اين نهاد انقالبي از 
»جوان��ان و دانش��جويان« بر آمده 
بود ك��ه در س��اليان اول انقالب در 
انتقال پيام انقالب و ارزش هاي آن 
به روس��تاييان، تالش براي كاهش 
ملموس فق��ر و بي عدالت��ي و اقدام 
بايس��ته براي عمران، آباداني و سازندگي روستاهاي كشور نقش 

بسزايي داشته اند. 
2- جهاد س��ازندگي در دوران جنگ تحميل��ي در حوزه فني- 
مهندسي و پش��تيباني در كنار ارتش و س��پاه، ركن سوم جنگ 

شناخته شده بود و خدمات ماندگاري ارائه كرد. 
3- به دليل كارآم��دي، چابكي، پاكدس��تي، انعطاف پذيري كه 
از ويژگي هاي مديريت جهادي اس��ت مس��ئوالن كشور در ادوار 
مختلف بخش هاي مهمي از حوزه اجرايي كشور )شيالت، سازمان، 
جنگل ها و مراتع، حوزه دام و دامپروري...( را از وزارت كشاورزي 

جدا و به جهاد سازندگي سپردند. 
4- در فراز و فرود تحوالت اداري، ادغام ها و انحالل ها، در س��ال 
1377 در دولت حجت االسالم س��يدمحمد خاتمي )اصالحات( 
اليحه ادغام جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي براي تصويب به 
مجلس شوراي اسالمي )مجلس ششم( داده شد كه پاياني بر عمر 

»نهاد انقالبي و مردمي جهاد سازندگي« بود. 
5- اگر امروز از فرهنگ و مديريت جه��ادي به عنوان يك ارزش 
صحبت مي كنيم از چه مي گويي��م؟ چرا فق��دان آن را در نظام 

مديريتي و سيستم اجرايي كشور يك »خأل« مي دانيم؟
۶- مديريت و فرهنگ جهادي شاخصه هاي زير را داشت:

1. ش��خص محور نبود. يك حرك��ت جمعي و مبتن��ي بر خرد و 
عقالنيت بود. 

2. تقدم منافع جمعي بر منافع فردي را نمايندگي مي كرد. 
3. خدمتگزار صادق، پاكدست و امانتدار مردم بود. 

4. اعتقاد و باور همه جانبه به انقالب، امام و واليت فقيه داشت. 
5. چابك، كم هزين��ه، يادگيرنده، منعطف و خود را با ش��رايط و 

مقتضيات زماني براي خدمت تطبيق مي داد. 
۶. خود را وقف خدمت به مردم و آباداني كشور، فراتر از جناح هاي 

سياسي مي دانست. 
    

27 خرداد سالروز تأسيس جهاد سازندگي را به همه جهادگران 
و سنگرسازان تبريك و به روان پاك شهيدان و امام خميني)ره( 

مؤسس و بنيانگذار جهاد سازندگي درود و صلوات مي فرستيم. 

 »گوسفندي كه عصباني بود«
  به چاپ پنجم رسيد

كتاب »گوسفندي كه عصباني بود، خيلي عصباني« اثر ژوزف 
تئوبالد، نويسنده و تصويرگر انگليسي براي پنجمين بار از سوي 
انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بازنشر شد. 
اين كتاب با رعايت قوانين بين المللي نش��ر )كپي رايت( و با اجازه  
رس��مي از انتش��ارات Blomsbury Publishing Pic  كشور 
انگلس��تان با ترجمه  معصومه انصاريان از سوي كانون منتشر شده 
است.  كتاب »گوس��فندي كه عصباني بود، خيلي عصباني« در 32 
صفحه رنگي براي گروه سني »الف« )پنج سال به باال( منتشر شده و از 
جمله آثار پرخواننده كانون است كه همواره در مراكز فرهنگي  هنري 
ثابت، سيار و پستي از سوي كودكان و نوجوانان به امانت گرفته مي شود 
و در اين زمينه چندين سال پياپي در صدر كتاب هاي پرمخاطب مراكز 
كانون قرار گرفت.  داستان اين كتاب درباره گوسفندي است كه وقتي 
به خواسته هايش نمي رسد عصباني مي شود و از عصبانيت و ناراحتي 
شاخ در مي آورد، دندان هايش از دهانش بيرون مي زند، گل ها را لگد 

مي كند، اردك ها را مي ترساند، دم  گاو را گاز  مي گيرد و... 
ش��مارگان كتاب »گوس��فندي كه عصباني بود، خيلي عصباني« 
 در چاپ پنجم ب��ه 277 هزار و 500 نس��خه رس��يده و قيمت آن

 9 هزار و500 تومان است. 

ایران پایتخت فرهنگی شرق است
گفت وگوي »جوان« با سيدرضا محمدي، شاعر افغانستاني برنده جايزه شعر فجر و كتاب شعر سال97

ارتباط جامعه فرهنگی و ادبی افغانستان و ايران رو به زوال رفته است
علي دارابي

معاون رسانه ملي

فرم اشتراك روزنامه جوان
 1. مبلغ اشتراك را براساس جدول راهنماي مندرج به حساب سیبا 0105952304007 بانک ملی شعبه میدان فردوسی به نام 

شرکت پیام آوران نشر روز واریز نمائید.
 2. فرم پر شده اشتراك را به همراه اصل فیش بانکی به وسیله پست سفارشی به دفتر امور مشترکین روزنامه ارسال نمائید.

 3. ارسال نشریه پس از رسیدن فیش و فرم اشتراك از اول و شانزدهم هر ماه آغاز می شود.
 4. لطفا کپی رسید بانکی را تا پایان مدت اشتراك نزد خود نگه دارید.

 5. در صورت تغییر نشانی در اسرع وقت امور مشترکین را مطلع فرمائید.

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.

یکسالهنه ماهه6 ماهه سه ماهه

825/0001/750/0002/475/000 3/300/000
 

 توضیح:  ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز) از تخفیف ویژه 20% بهره مند می شوند.
 آدرس: خیابان میرزاي شیرازي، خیابان پانزدهم، پالك 44، طبقه دوم

تلفن: 88341654 نمابر: 88341650

 

آگهى مناقصه عمومی تک مرحله اي با ارزیابی کیفی
نوبت  اول

- موضوع: انتخاب پیمانکار جهت قرائت لوازم اندازه گیري و توزیع صورتحساب هاي مشترکین مصارف 
عادي و سنگین (کیلو واتی و آمپري) درسطح امورهاي تابعه شرکت توزیع نیروي برق تبریز)

 مدت زمان اجراي موضوع مناقصه: یکسال از تاریخ ابالغ قرارداد  
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق تبریز 

 مهلت فروش اسناد: از تاریخ 1398/3/27 لغایت 1398/4/5
 مبلغ تضمین شرکت براي کل موضوع  مناقصه: 2/880/140/749 ریال (به حروف) دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون و یکصد و چهل هزار و 

هفتصد و چهل و نه ریال می باشد. 
 محل فروش اسناد: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل، ساختمان شهید عباسپور، بلوك 2، نیم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامی

تبریز: کوي ولیعصر، خیابان نظامی، اول قطران، ساختمان ستادي شرکت توزیع نیروي برق تبریز، طبقه چهارم اداره مناقصات و قراردادها
 مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ریال قابل واریز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروي برق تبریز نزد بانک 

سرمایه شعبه تبریز واقع در کوي ولیعصر، فلکه بارنج
 تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود.

 مهلت و محل تحویل پیشنهادات: آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 00: 10 روز چهارشنبه مورخ 1398/4/19 و محل تحویل پیشنهادات به 
دبیرخانه شرکت توزیع نیروي برق تبریز به آدرس تبریز، کوي ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، تلفن 49-33328946 دورنگار: 33328950 

 زمان بازگشایی زونکن اسناد ارزیابی کیفی: ساعت 00: 12 روز چهارشنبه 1398/4/19
 زمان و محل بازگشایی پاکت هاي مناقصه (الف، ب و ج) به شرط کسب امتیاز الزم (حداقل 65) از ارزیابی کیفی: ساعت 00: 12 روز یکشنبه مورخه 
1398/4/23 واقع در تبریز، کوي ولیعصر، خیابان نظامی، اول قطران، ساختمان مرکزي شرکت توزیع نیروي برق تبریز، طبقه چهارم، دفتر امورتدارکات

 شرایط خاص: کپی برابر اصل گواهی صالحیت فعالیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 آدرس هاي اینترنتی شرکت بدین شرح می باشد.

  www.tavanir.org.ir سایت توانیر, www. iets.mporg.ir :پایگاه اطالع رسانی مناقصه ,http:// www.toztab.ir :شرکت توزیع نیروي برق تبریز
درج آگهی در سایت فقط براي اطالع رسانی بود ه و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرس هاي ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه 

فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.           

عادل کاظمی- رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل


