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جواد محرمي      يادداشت 

امام حسين)ع(:
كس�ي ك�ه بخواه�د از راه گناه 
به مقص�دي برس�د، ديرت�ر به 
آرزوي�ش مي رس�د و زودتر به 
آنچه مي ترسد گرفتار مي شود. 

 )بحاراالنوار، ج78، ص120(

   محمدصادق عابديني
14آذرم�اه س�الگرد درگذش�ت عل�ي حاتم�ي اس�ت. حاتم�ي يك�ي از 
تأثيرگذارترين فيلمس�ازان تاريخ س�ينماي ايران بود؛ فيلمس�از مؤلفي 
كه ژانرهاي مختلف را در س�ينما تجربه كرد و س�بك خاص فيلمس�ازي 
و ش�اعرانگي آن باع�ث ش�د از وي به عنوان »ش�اعر س�ينما« ن�ام برده 
ش�ود. »ج�وان« در ادامه نگاه�ي دارد به زندگ�ي و آثار حاتم�ي كه مرگ 
نابهنگام�ش، س�ينماي اي�ران را از يك اس�تعداد ب�زرگ مح�روم كرد. 
اگر بود امسال 77ساله مي شد و احتماالً در اين سال ها آنقدر كار هاي ماندگار 
مي كرد كه ديگر براي مثال زدن از آثارش نی��ازي به رجوع به فیلم هاي چند 
دهه قبل او نداشته باشیم. علي حاتمي در سال 1375، زماني كه در میانه راه 
ساخت فیلم »جهان پهلوان تختي« بود، بر اثر بیماري سرطان دار فاني را وداع 
گفت اما او پیش از »تختي« كه هیچ وقت به اتمام نرس��ید، جزو فیلمسازان 

تقريباً پر كار سینما بود. 
عباس علي حاتمي در س��ال 1323 در يكي از مناطق قديمي تهران متولد شد. 
احتماالً اينكه وي بچه خیابان ش��اپور بوده، باعث شده اس��ت عالقه خاصي به 
تهران و تاريخ داشته باشد. عالقه وي به ادبیات عامه باعث شد در 25سالگي فیلم 
»حسن كچل« را بر اساس يك داستان قديمي و فولكلور بسازد. اين فیلم اولین 
اثر موزيكال سینماي ايران بود. س��ال بعد حاتمي به كاشان رفت و در زماني كه 
يك زوج سینمايي با »قیصر« موفقیت خارق العاده اي به دست آورده بودند، اين 
دو را در »طوقي« دوباره در كنار هم ق��رار داد. اين فیلم در دوره خودش فروش 
خیلي خوبي كرد، ولي اين موفقیت به جاي آنكه باعث شود حاتمي راه فیلمسازان 
فیلمفارسي را ادامه دهد، راه خود را عوض و سبك خودش را در سینما دنبال كرد. 
او »بابا شمل« را ساخت و دوباره به ژانر موزيكال رجوع كرد. حاتمي در بابا شمل، 
سراغ لوطي هاي قديمي رفته بود؛ همان چیزي كه در تاريخ ادبیات عامه به آن 
عالقه داشت. اين عالقه در فیلم بعدي وي به نام »قلندر« نیز بازتاب داشت. در 
همان سال 1351 حاتمي اولین فیلم تاريخي خود را در ژانر بیوگرافي بر اساس 
زندگي »ستارخان« ساخت. ستارخان را مي توان برداشت آزاد و حتي خیالي از 
زندگي ستارخان دانست؛ موضوعي كه با مخالفت هاي زيادي همراه شد. مجلس 
شوراي ملي وقت، بیانیه اي علیه اين فیلم صادر كرد و آن را تحريف تاريخ دانست، 
با اين حال حاتمي خسته نشد و سومین فیلمش را در همان سال ساخت. فیلم 

»خواستگار« يك كمدي اجتماعي بود. اگرچه آثاري مانند »حسن كچل« و »بابا 
شمل« موزيكال و ش��اد بودند ولي »خواستگار« اولین تجربه كمدي حاتمي به 

شمار مي رفت. او باز هم دست به تجربه اي نو زده بود. 
با وجود يك سال پر كار، حاتمي سینما را به مقصد تلويزيون ترك كرد. او براي 
راديو و تلويزيون ملي، دو س��ريال ساخت. مجموعه »داس��تان هاي مولوي« و 
»سلطان صاحبقران«. مجموعه سلطان صاحبقران بر اساس داستان زندگي و 
مرگ ناصرالدين شاه قاجار از آثار مشهور تلويزيوني پیش از انقالب است. حاتمي 
با وجود موفقیت اين مجموعه، بار ديگر به س��ینما بازگش��ت و »سوته دالن« را 
ساخت. سوته دالن اثري شاخص در فیلمس��ازي حاتمي به شمار مي رود. علي 
حاتمي در اين فیلم نشان داد چقدر به تهران قديم و روابط انساني عالقه داشت 
ولي اين عالقه باعث نشد وي دوباره سراغ تاريخ معاصر نرود. در بحبوحه انقالب، 
حاتمي درگیر نوشتن فیلمنامه سريالي به نام »جاده ابريشم« بود. جاده ابريشم 
دومین س��ريال تاريخ معاصر حاتمي بود. او بارها فیلمنامه سريال را بازنويسي 
كرد و در نهايت كار پس از پیروزي انقالب اسالمي و در سال 58 كلید خورد. نام 
سريال نیز به »هزاردس��تان« تغییر يافت و تولید آن حدود هشت سال به طول 
انجامید. در اين دوره سینماي ايران از نداشتن يك شهرك سینمايي استاندارد 
رنج مي برد. حاتمي آستین همت را باال زد و با فروش مجموعه كلكسیون قاجاري 
كه جمع كرده بود، هزينه ساخت شهرك را فراهم كرد. هزاردستان كه داستانش 
از مشروطه تا پهلوي اول را در برمي گیرد، شاهكار سريال سازي حاتمي به شمار 
مي رود. در كش و قوس ساخت هزاردستان، حاتمي دوباره در سینما مشغول شد. 
او ابتدا »حاجي واشنگتن« را بر اساس زندگي اولین سفیر ايران در امريكا ساخت. 
زمان ساخت اين فیلم با تحوالت سیاسي پس از انقالب همراه و روابط سیاسي 
ايران و امريكا قطع شده بود، به همین خاطر برنامه ريزي حاتمي براي فیلمبرداري 
كار در اياالت متحده به هم خورد. پس از »حاجي واشنگتن«، »كمال الملك« 
ساخته شد. حاتمي براي اينكه جمشید مشايخي بتواند از پس نقش نقاش بزرگ 
معاصر برآيد، او را به دوره آموزش نقاشي فرستاد. حاجي واشنگتن و كمال الملك 
هر دو در نقد اس��تبداد بودند و در عین حال عالقه فیلمس��از را به تاريخ معاصر 
نش��ان مي دادند. حاتمي كه گويا دلش براي ژانر كمدي تنگ شده بود، يكي از 
مهجورمانده ترين آثارش به نام »جعفرخان از فرنگ برگشته« را ساخت و پس از 
آن »مادر« را جلوي دوربین برد. حاتمي در »مادر« گويا مرگ فرهنگ قديم تهران 
در مواجهه با فرهنگ آپارتمان نشیني و مدرنیته را به تصوير كشیده است؛ مادري 
در آستانه مرگ است و فرزندانش كه هر كدام درگیر روزمرگي خود هستند، براي 
آخرين بار قرار است در كنار مادر جمع شوند. فیلمساز تاريخ دوست در آخرين 
كارهايش، تلفیقي از موسیقي و تاريخ را به تصوير كشید. »دلشدگان« داستان 
ضبط صفحه موسیقي ايراني در دوره قاجار است و يكي از شاعرانه ترين آثار اين 

فیلمساز به شمار مي رود. 
حاتمي پس از تماشاي »الرس��اله« يا همان »محمد رس��ول اهلل)ص(« ساخته 
مصطفي عقاد، طرح س��اخت فیلمي به نام »آخرين پیامب��ر« را آماده مي كرد. 
وي قصد داشت اين فیلم را در سه بخش بسازد. براي همین سراغ كتابي نوشته 
زين العابدين رهنما، درباره زندگي پیامبر اسالم)ص( مي رود. فیلمنامه اي نیز آماده 
مي كند ولي مخالفت ها باعث مي شود كه اين فیلمنامه به سرانجام نرسد. آخرين 
اثر حاتمي فیلمي بود به نام »جهان پهلوان تختي« كه به زندگي مرحوم غالمرضا 
تختي اسطوره كشتي ايران مي پرداخت. فیلم در میانه راه بود كه علي حاتمي در 

14آذر 1375 درگذشت و پس از وي نیز آن فیلم به سرانجام نرسید.

25سال از غروب علي حاتمي، فيلمساز صاحب سبك سينما گذشت

علي آقا  شاعر سينما

دبير پانزدهمين جشنواره 
»سينماحقيقت« مطرح كرد

»چارسو« ميزبان پانزدهمين 
جشنواره »سينماحقيقت«

دبي�ر پانزدهمي�ن جش�نواره »س�ينماحقيقت« ب�ا 
اش�اره به اينكه بخش اعظم برنامه ها به شكل آنالين 
براي مخاطب�ان در پلت فرم ها قابل تماش�ا و پيگيري 
اس�ت، مي گويد: بخش هايي از برنامه هاي پانزدهمين 
جش�نواره بين المللي »س�ينماحقيقت« ب�ه صورت 
محدود در پرديس سينمايي »چارسو« انجام مي شود. 
به گزارش »جوان« به نقل از ارتباطات و اطالع رساني مركز 
گسترش سینماي مستند و تجربي، محمد حمیدي مقدم، 
دبیر پانزدهمین جش��نواره »س��ینماحقیقت« گفت: با 
توجه به واكسیناس��یون عمومي و بازگش��ايي سینماها، 
شوراي سیاستگذاري جش��نواره تصمیم گرفت بخشي از 
برنامه هاي پانزدهمین جش��نواره »سینماحقیقت« براي 
مخاطباني محدود، در پرديس س��ینمايي »چارسو« و به 

صورت فیزيكي انجام شود. 
وي ادامه داد: شوراي سیاستگذاري جشنواره از آغاز كار، 
براي دو شیوه اجرايي برنامه ريزي كرد و با توجه به تجربه 
موفق برگزاري برخ��ط )آنالي��ن( در چهاردهمین دوره، 
زيرس��اخت هاي اين امر به ش��كل كامل آماده و مهیا بود. 
تس��ريع در روند واكسیناس��یون و كاهش ابتال و بستري 
مبتاليان ب��ه ويروس كرون��ا در هفته هاي اخی��ر، گزينه 
برگزاري فیزيكي به شكل محدود را پررنگ تر كرد. متأسفانه 
شیوع سويه جديد ويروس كرونا، نگراني ها را دوباره شدت 
داده است و از اين منظر جشنواره »سینماحقیقت« متأثر 

از سیاست هاي ستاد ملي مقابله با كروناست. 
حمیدي مقدم افزود: با توجه به رايزني هاي انجام ش��ده و 
بررس��ي هاي صورت گرفته، اين برنامه هاي محدود را به 
پرديس سینمايي »چارسو« خواهیم برد كه فضايي آشنا و 
مأنوس براي دوستداران و فعاالن سینماي مستند دارد و 
پیش از اين هم، تجربه برگزاري جشنواره »سینماحقیقت« 
را در آنجا داش��ته ايم اما بخش اعظم برنامه ها در ش��كل 
آنالين و براي مخاطب گسترده در پلت فرم ها قابل تماشا 
و پیگیري اس��ت. دبیر پانزدهمین جش��نواره بین المللي 
»سینماحقیقت« ادامه داد: با توجه به آلودگي هواي تهران، 
ترافیك و توجه به رعايت پروتكل هاي بهداشتي طبیعي 
است كه توصیه مي كنیم عالقه مندان به سینماي مستند، 
از طريق پلت فرم ها جش��نواره را ببینند. همه رويدادهاي 
جش��نواره از طري��ق س��ايت irandocfest. ir پخش 
مي شود. نمايش فیلم ها در پورتال جشنواره اتفاق مي افتد 
و در سايت هاشور و نماوا بلیت فروشي براي تماشاي آثار 
براي عالقه مندان انجام می گیرد. جزئی��ات اين بخش را 
به زودي در نشس��ت خبري به اطالع مخاطبان جشنواره 
خواهیم رس��اند. دبیر پانزدهمین جش��نواره بین المللي 
»سینماحقیقت« در پايان بیان كرد: در پرديس »چارسو« 
و در ايام جشنواره میزبان تعدادي محدود از اهالي رسانه، 
صنوف و صاحبان آثار هس��تیم و با توجه ب��ه لزوم رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي از میزباني گسترده معذوريم. 
پانزدهمین جش��نواره بین الملل��ي فیلم مس��تند ايران 
»س��ینماحقیقت« از 18 تا 25 آذرماه ب��ه دبیري محمد 

حمیدي مقدم برگزار مي شود.

»مديريت سينمايي«  از حرف تا عمل!
س��ال ها پیش علیرضا رضا داد، مدير س��ینمايي وقت دولت 
موسوم به تدبیر و امید كه پس از يك دوره پرچالش و جنجالي 
بر مسند نشسته بود، در پاسخ به سؤال يك خبرنگار كه تفاوت 
شما با قبلي ها دقیقاً چیست، گفته بود: »تفاوت مان اين است 

كه ما لبخند مي زنیم.«
تفسیر اين لبخند زدن بیشتر در جنس مديريت بي حساب و 
كتاب و به نوعي آنارشیسم فرهنگي اصالح طلبانه قابل فهم 
بود. انفعال در مديريت سینما به اين سیاست ختم مي شد كه 
تا حد امكان اصطكاك با بدنه سینما كاهش يابد. به معناي 
ديگر مدير س��ینمايي اصالح طلب وقتي به تجربه مشاهده 
مي كرد توان و درك و برنامه اي براي ارتقاي كیفیت سینما 
ندارد، پا روي پا مي انداخت و صرف��اً لبخند مي زد. مديريت 
اصولگرايانه اما فكر مي كن��د مي داند راه ح��ل برون رفت از 
وضعیت بغرنج سینما چیست، حقیقت ماجرا اين است كه 
صرفاً مي داند چه فیلم هايي نبايد س��اخته ش��ود اما در يك 
اش��تراك مديريتي با اصالح طلب ها هرگ��ز نمي داند براي 
ساختن فیلم خوب بايد دقیقاً چه راهي برود. اين ناتواني در 
مديريت فرهنگي در يك سو به سیاست لبخند ختم مي شود 
و در سوي ديگر به سیاست س��لبي پیوند مي خورد. ما دقیقاً 
مي دانیم چه فیلم هايي نبايد س��اخته شود اما معلوم نیست 
دقیقاً بدانیم براي تحول و تغییر نگرش بنیادي در سینماي 
ايران هم برنامه اي داريم يا نه كه اگر داشتیم، صرفاً به شعار 
دادن بسنده نمي كرديم. واقعیت ماجرا اين است كه سیاست 

فعال در فرهنگ تولیدمحور اس��ت و به طور عادي عرضه و 
تقاضا در آن جايگاهي اساسي دارد. سیاستي كه در آن تولید 
شكل بگیرد اما تقاضايي براي آن نباشد، محكوم به شكست 
است. فرجام سیاستي كه براي مخاطب دست به ذائقه سازي 
نزند و صرفاً به دنبال ذائقه ها بدود نیز شكست قطعي است. اگر 
سینماي ايران دچار انحطاط است كه است، راه حل درمانش 
صرفاً سد ساختن نیست. ش��وراهاي پروانه ساخت و اكران 
ظرفیت محدودي براي باال بردن كیفیت سینما دارند. سازمان 
سینمايي اگر ريشه اي تر و عمیق تر به بحث تولید محتوا در 
سینماي ايران ورود نكند و صرفاً به ش��وراهاي نظارتي اش 
دلخوش باشد، ديري نمي پايد كه تن به انفعال خواهد داد و با 
موجي از لجبازي هاي سینمايي و تولید آثار روبه رو خواهد شد 
كه خود به نوعي نارضايتي و عدم درك متقابل دامن خواهد 
زد، درك اينكه نیازها و اولويت هاي س��ینماي ايران در حال 
حاضر چیست و چه گام هايي مي تواند به طرزي هوشمندانه 
به ايجاد تغییر و تحول منجر شود، معادله اي است كه حل آن 
به شناخت دقیق و موشكافانه از وضعیت پیچیده فرهنگ و 
به تبع آن سینما نیاز دارد. اينكه مديريت اصولگرايان در دوره 
جديد در س��ینما تا چه اندازه با اين اقتضائات نس��بت دارد، 
تأملي جدي مي طلبد. به نظر مي رسد مديريت سینما فعالً در 
اين وضعیت متوقف مانده است كه چه فیلم هايي نبايد ساخته 
شوند و براي رسیدن به شرايطي كه بداند راه هاي رسیدن به 

سینماي وزين و فاخر چیست، فاصله اي بعید دارد. 

آگهي اعالم مفقودي 
اينجانب بزرگمهر رحيمي بوياغچي مالك خودرو به شماره شهرباني ايران 77ـ  
376 ي 85 و شماره شاسي  83028813 و شماره موتور 12483062425به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است . 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر حقوقي  شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  
كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سهند طبقه 1 مراجعه نمايد . بديهي است 
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.                       تبريز

تمام مدارك( اعم از سند كمپانى، كارت ماشين و برگ 
ــوارى پرايد  مدل 1382 و به  ــبز و ... ) خودروى س س
شماره انتظامى 15 ايران 422 ن 11 و به شماره موتور 
   S1412282980057 00511889 و به شماره شاسى

 تبريزمفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى
 يك مرحله اى شماره 8016/00       نوبت اول

تهيه و اجراى پروژه تغيير كاربرى پاركينگ ساختمان ICT پااليشگاه هشتم به ساختمان اداري مطابق الزامات پدافندي 

آگهى فقدان سند مالكيت"
ــماره 38904 مورخ  ــن على مقدم برابر وكالت نامه ش نظر به اينكه آقاى محس
1400/7/17 دفتر 171 مشهد از ورثه مرحوم غالمحسين حسن نژاد به استناد 
اوراق استشهاديه جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه 
نموده و مدعى است سند مالكيت ثالث ده هزار و چهارصد متر مشاع از سيزده هزار 
وچهار صد متر مربع ششدانگ به شماره پالك 13 فرعى از162-  اصلى بخش نه 
مشهد مفقود شده است.با بررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده ذيل 
ــند مالكيت به شماره  ــماره 259 صفحه 258 شماره 45110 ثبت وس دفتر ش
ــت.دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به  2/391985 صادر گرديده اس
استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبتى مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد 
هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند 
ــار آگهى  ــدت ده روز از تاريخ انتش ــتى ظرف م مالكيت نزد خود ميباشد،بايس
اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين 
اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.
بشير پاشايى- ثبت اسناد وامالك ناحيه 5 مشهد مقدس- م الف 667

"آگهى فقدان سند مالكيت"
نظر به اينكه خانم سارا تحققى عليائى با شماره ملى 0946526192 به استناد 
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  ــهاديه جهت دريافت س اوراق استش
ــند مالكيت 1175,79 مشاع از 15583100  مراجعه نموده و مدعى است ،س
سهم ششدانگ پالك فرعى از 116- اصلى بخش نه مشهد مفقود شده است. 
بابررسى دفتر امالك معلوم شد ،مالكيت نامبرده در ذيل دفتر امالك الكترونيك 
139520306003001394 ثبت و سند مالكيت به شماره 059994 سرى 
ــت. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد،لذا به  ب سال 93 صادر گرديده اس
استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت ،مراتب يك نوبت آگهى صادر و متذكر 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى   ميگردد ،هركس نس
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  وجود سند مالكيت نزد خود است ،بايس
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى 
به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد 
 بشير پاشايى-رييس ثبت اسناد و امالك ناحيه پنج مشهد- م الف 668

 

شركت ملى گاز ايران
شركت مجتمع  گاز  پارس  جنوبي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد نسبت به واگذارى تهيه و اجراى پروژه تغيير كاربرى پاركينگ ساختمان ICT پااليشگاه هشتم به 

ساختمان اداري مطابق استانداردها و الزامات پدافندي مجتمع گاز پارس جنوبي، از طريق انتشار فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه 
عمومى يك مرحله اى به شماره 00/8016 در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) اقدام نمايد. كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى 

كيفى از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ادامه ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و به پيشنهادهاى خارج از سامانه ستاد ترتيب اثر داده نخواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد :  1400/09/13

شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران : 2000093498000589
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى :  ساعت:  08:00 روز شنبه تاريخ      1400/09/20 
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى :    ساعت 16:00 روز شنبه   تاريخ      1400/10/04 

برآورد اوليه معادل 14,502,638,586ريال و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ 725,132,000ريال و به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين 
شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 94/09/22 هيات وزيران است. مناقصه گران تاييد صالحيت شده، در مرحله ارائه پيشنهاد قيمت، پس از تهيه و بارگذارى تصوير آن در 

سامانه ستاد، اصل آن را در مهلت مقرر به دفتر خدمات پيمانهاى پااليشگاه هشتم واقع در عسلويه تسليم خواهند نمود. 
اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران تاييد صالحيت شده ارسال خواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR و يا به نشانى استان بوشهر، عسلويه، منطقه ويژه 
اقتصادى انرژى پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبى، فازهاى 20و21، پااليشگاه هشتم، ساختمان ادارى، خدمات پيمانها، مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 31319681-3-

077 و 31319201-077 و دورنگار 077-31319207تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس : 41934- 021      دفتر ثبت نام  : 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در بخش "ثبت نام/پروفايل تامين كننده / مناقصه گر" سايت سامانه ستاد (www.setadiran.ir) موجود است.

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
شناسه آگهى:1232754

نوبت دوم

آگهى تجديدفراخوان ارزيابى كيفى
 شماره 4000/6004(شماره 2000001188000050درسامانه ستاد)

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه اى اصفهان

شرايط و الزامات ورودموضوعشماره
ارزيابى كيفى توان انجام عمليات نگهدارى وتعميرات تجهيزات مخابرات وديسپاچينگ 4000/6004

ــپاچينگ انتقال وفوق توزيع نيروى برق تحت پوشش شركت برق  ــبكه ومراكزديس ش
منطقه اى اصفهان

دارابودن گواهينامه صالحيت پيمانكارى 
ــازمان  ــه 5 ارتباطات ازس ــل رتب حداق

مديريت وبرنامه ريزى كشور

ــتعالم ارزيابى كيفى : كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى ازدريافت وتحويل اسناداستعالم  نحوه دريافت اس
www.setadiran.  ارزيابى كيفى تاتهيه ليست كوتاه با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)به آدرس
ir  امكان پذير خواهد بود(اطالعات تماس سامانه تداركات الكترنيكى دولت (ستاد)جهت انجام مراحل عضويت درسامانه 
ــاعات ادارى  ودريافت گواهى امضا الكترنيكى(توكن): مركزتماس 02141934تماس به كارفرمادرصورت لزوم درس

روزهاى كارى با شماره 03136270820)
ــنبه مورخ  ــورخ1400/09/13 تاساعت16:00روزپنجش ــنبه م ــح روزش ــاعت 10صب ــناد: ازس ــت دريافت اس مهل

 1400/09/18
مهلت ومحل تحويل استعالم ارزيابى كيفى : نسخه الكترنيكى كليه مدارك ومستندات اسناد مناقصه بايستى حداكثر 

تا ساعت 14:00 روزدوشنبه مورخ 1400/10/06 درسامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) بارگذارى گردد.
شرايط فراخوان ارزيابى :

1- پس ازبررسى اسنادومدارك واصله فراخوان درچهارچوب ضوابط ومقررات ازشركت هاى واجد شرايط براى دريافت 
اسناد ومدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شركت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا2سال آينده ازنتايج اين فراخوان جهت اجراى پروژه هاى مشابه استفاده 
نمايد

3- ساير شرايط واطالعات مربوط به فراخوان دراستعالم ارزيابى كيفى ، موجود مى باشد.
ضمنا مى توانيداين آگهى رادرسايت هاى اينترنتى مشاهده كنيد

       http://iets.mporg.ir www.tavanir.org.ir        www.erec.co.ir      www.setadiran.ir
روابط عمومى شركت برق منطقه اى اصفهان

جمهورى اسالمى ايران
وزارت نيرو

شركت برق منطقه اى اصفهان

نوبت اول

 شناسـه اگهـى 1234314

سازمان آگهي هاي  روزنامه 
جوان تلفني آگهي مي پذيرد 

88498458

مفقودى
ــماره انتظامى ــند كمپانى خودروى سوارى پژو 206 به ش  س

 , 10FSF94345614 35 ايران 589 س83 و به شماره موتور 
و به شماره شاسى 0082624123 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است.تبريز

مفقودى
سند ماشين وبرگ سبز سوارى  كشنده ولوو Fh12 مدل 1382 به 

شماره موتور 331904 وشماره شاسى
Uv2A4cEAX3T835883  وشماره پالك 442ع56 ايران 59 

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط است. گلستان

مفقودى
ــدل 1397 رنگ  ــبز، برگ كمپانى خودرو جك تيپ S3 م برگ س
ــماره پالك ( ايران20-932 س 35) به شماره  ــكى متاليك ش مش
موتور 102457 شماره شاسى 0001307 متعلق به معصومه اميرى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.البرز

 معرفي هيئت انتخاب 
جشنواره فيلم فجر
اعض�اي هيئ�ت انتخ�اب بخ�ش مس�ابقه س�ينماي 
در  س�يمرغ«  »س�وداي  ب�ه  موس�وم  اي�ران 
چهلمي�ن جش�نواره فيل�م فج�ر معرف�ي ش�دند. 
به گزارش »جوان« مس��عود نقاش زاده، دبیر جشنواره فیلم 
فجر اسامي اعضاي هیئت انتخاب بخش سوداي سیمرغ در 

چهلمین جشنواره فیلم فجر را اعالم كرد. 
بر اين اس��اس، »بهروز افخم��ي« )نويس��نده و كارگردان(، 
»اسماعیل بني اردالن« )استاد دانشگاه(، »پوران درخشنده« 
)نويس��نده، تهیه كننده و كارگ��ردان(، »حس��ین زندباف« 
)تدوين گر، تهیه كننده و كارگردان(، »مجید شاه حس��یني« 
)مدير فرهنگي، پژوهش��گر و اس��تاد دانش��گاه(، »اسفنديار 
ش��هیدي« )مدير فیلمبرداري، كارگردان و استاد دانشگاه( 
و »محمدحس��ین نیرومند« )مدير فرهنگي( در اين دوره از 

جش��نواره، انتخاب فیلم هاي بخش مس��ابقه سینماي ايران 
)سوداي س��یمرغ( را بر عهده خواهند داشت. بر اساس اعالم 
دبیرخانه جشنواره، بازبیني فیلم هاي بلند سینمايي متقاضي 
حضور در جشنواره تا پايان آذر ماه ادامه خواهد داشت و اسامي 
حداكثر 22 فیلم سینمايي راه يافته به بخش مسابقه سینماي 
ايران پنجم دي اعالم خواهد شد. چهلمین جشنواره فیلم فجر 
در دو بخش فرهنگي و رقابتي به دبیري مسعود نقاش زاده از 

12 تا 22بهمن 1400 برگزار خواهد شد.

مصطفي شاه كرمي     دريچه


