فرهنگ وادب

چوب حراج به دستنوشتههای «موتزارت» و «ونگوگ»
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دستنوشتهای از آهنگ ساخته شده توسط «موتزارت» و نامهای از «ونسان ونگوگ» از جمله آثاری است که در حراجی آثار موسیقیدانان ،هنرمندان و نویسندگان در پاریس به حراج گذاشته
میشود .به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،کمپانی فرانسوی آریستوفیل در سال  ۱۹۹۰تاسیس شد و با جمعآوری سرمایه اقدام به خرید  ۱۳۰هزار اثر هنری و یادگار به جا مانده از هنرمندان سرشناس
کرد و قرار بود سود حاصل از فروش این موارد را با سرمایهگذاران سهیم شود ،اما حاال پس از اعالم ورشکستگی در تالش است همه این آثار را به فروش برساند .جدیدترین حراجی برای فروش این
آثار هفته جاری برگزار میشود و دستنوشت ه یکی از آهنگهای «موتزارت» بین  ۱۴۱تا  ۱۷۷هزار دالر قیمتگذاری شده است .نامهای از «ونسان ونگوگ» نقاش مشهور به دوستش که با طراحیهای
از خود وی همراه است نیز از دیگر آثار برجسته در این حراجی است که قیمت تخمینی آن بین  ۲۹۴تا  ۳۵۲هزار دالر اعالم شده است.
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چرا روند رونق کتابهای پرفروش متوقف میشود؟

اخبار

مسیر پر فراز و فرود کتابهای خاص!

ریچارد کالیدرمن:

بیش از بیست سال است که آرزوی اجرا
در ایران را دارم

پرسشی که در این گزارش کاویده میشود این است که
چرا خالقان آثار موفق ادبی ،روند موفقتآمیز را دنبال
نمیکنند؟
به گزارش هنرآنالین ،حتی اگر جزو کسانی نبودهاید که رمان
«کشتن مرغ مقلد» را خواندهاند ،حتما نام آن را شنیدهاید؛
کتابی که تا حاال بیش از 30میلیون نسخه در جهان فروخته و
به بیش از  40زبان ترجمه شده است .اما نویسنده این کتاب
کیست؟ قطعا هارپر لی ،به عنوان نویسنده این رمان پرفروش،
به اندازه اثری که خلق کرده معروف نیست ،اما قصه این نیست.
قصه این است که آیا کسی نام کتاب دیگری از این نویسنده را
در خاطر دارد؟ یعنی او با همین یک کتاب ،به چنین جایگاهی
رسیده است؟ پس از سال 1960که «کشتن مرغ مقدل» برای
او جایزه مهم پولیتزر را به همراه داشت ،چرا کمتر کسی از
او خبری داشت؟ تقریبا  55سال او در سکوت بود که سال
 2015و یک سال پیش از مرگش ،دوباره رمانی منتشر کرد
که البته مطلقا موفقیت قبلی را برای او به ارمغان نیاورد .اما
چرا نویسندههایی از جنس هارپر لی ظهور میکنند .در کشور
خودمان هم نمونه مشابه کم نداشتهایم .در این گزارش به دالیل
بروز و ظهور جرقههای ادبی میپردازیم که بسیار درخشان
شروع میکنند و به یکباره خاموش میشوند.
شاعرانفراموشی
ِ
این خاصیت جرقههاست؛ اینکه بهیکباره و خیرهکننده
برمیافروزند و به همان ناگهانی نیز خاموش میشوند .آنقدر
کیفیت این نور و تاریکی باال است که گویی از ابتدا هیچ
یک نبودهاند .در ادبیات ،بارها شاهد ظهور جرقهها بودهایم.
شاعرانی و نویسندگانی که با اولین یا دوین اثرشان ،همه
نگاهها را به خودشان معطوف کردهاند و همان اثر ،برای همیشه
معرف کارنامه آنها باقی مانده است .بین شاعران معاصر و
البته جوانترها ،بارها چنین وضعی را تجربه کردهایم .سوم
خردادماه در روزنامه جام جم با یکی از درخشانترین این
موارد گفتوگویی انجام شد؛ بهزاد زرینپور ،شاعر کتاب «ای
درخشان «خرمشهر
کاش آفتاب از چهارسو بتابد» با آن شعر
ِ
و تابوتهای بی در و پیکر» که پس از انتشار این کتاب
تحسینشده ،هیچ وقت کتاب دیگری منتشر نکرد و با همان
اثر در خاطر در دهه چهل به عالقهمندان به شعر باقی ماند.
پیش و پس از او نیز نمونهها بسیارند .از هوتن نجات ،نابغهای
که شعر فارسی شوک وارد کرد و خاموش شد و تا همین امروز
و خیل شاعرانی که میآیند و سریع میروند .به نظر میرسد
در جامعهای که شمارگان کتابهای شعر به سیصد نسخه تنزل
یافته است ،سخن از جرقهها و انتظار از شاعران برای پیگیری و
مداومت در نوشتن و انتشار شعر ،خود محل تردید است.
قصههایی که جا ماند
این فهرست ده تایی را از نظر بگذرانید :آنا سویل خالق
«زیبای مشکی» ،ادگار آلن پو که «سرگذشت آرتور گوردون
پایم ،اهل نانتوکت» را نوشت ،امیلی برونته نویسنده «بلندی
های بادگیر» ،اسکار وایلد با «تصویر دوریانگری»اش ،مارگارت
میچل با «بربادرفته» ،رالف الیسون خالق «مرد نامریی» ،بوریس
پاسترناک که با «دکتر ژیواگو»یش غوغا کرد ،هارپر لی با
«کشتن مرغ مقلد» که بحثش رفت ،آرونداتی روی که «خدای
چیزهای کوچک» را نوشت و تازهترین نمونه برای عالقهمندان
رمانهای خارجی در ایران ،جان کندی تول که تنها «اتحادیه

ریچارد کالیدرمن (پیانیست و موزیسین مطرح جهان) در نخستین اظهارات
رسمی خود از عشق و عالقهاش برای اجرای زنده در ایران سخن گفت.
به گزارش ایلنا ،ریچارد کالیدرمن که قرار است در روزهای  ۳۱خرداد و ۱،۲،۳،۵،۶
تیر و طی شش سانس در سالن وزارت کشور روی صحنه برود ،در نخستین اظهار نظر
رسمی که به صورت فایل ویدئویی در اختیار رسانههای ایران قرار داده است ،متذکر شده
که همیشه هدفش از موسیقی ارائه صلح و عشق در جهان است.کالیدرمن در اینباره
گفته« :سالم به دوستان عزیزم از ایران .من ریچارد کالیدرمن هستم که با شما صحبت
میکنم .میخواستم به شما بگویم که چقدر خوشحال هستم که در پایان ماه ژوئن
برای اولین بار به کشور بزرگ و زیبای شما برای اجرای کنسرت میآیم .بیش از بیست
سال ،آرزوی من بود که برای شما اجرا کنم و در نهایت رویای من به واقعیت تبدیل
خواهد شد ».کالیدرمن در ادامه اوضیح داده« :به مدت چهل سال ،من با موسیقیام
به همه جای دنیا سفر کردهام و تنها هدف من ارائه شادی ،زیبایی ،احساسات زیبا،
اخالق مداری و به ویژه صلح و عشق است .این همه چیزی است که من میخواهم
به شما در کنسرتهایم در کشورتان ارائه دهم .به زودی میبینمتان ».کالیدرمن در
اولین اجرای رسمی خود در ایران غافلگیری ویژهای را نیز برای مخاطبان ایرانی خود
دارد و قرار است قطعه «ای ایران» را با پیانو برای دوستداران ایرانیاش بنوازد .کنسرت
ریچاردکالیدرمن به همت موسسه «رویال هنر» و تهیهکنندگی مجید عبدی برگزار
خواهد شد و بلیتفروشی این کنسرت نیز در سایت «ایران کنسرت» آغاز شده است.

جایزه «پن پینتر» برای نویسنده اهل نیجریه
«چیماماندا نگوزی آدیچی» نویسنده اهل کشور نیجری ه موفق به کسب
جایزه ادبی «پن پینتر» در سال  ۲۰۱۸شد.
به گزارش ایسنا به نقل از گاردین ،این جایزه ادبی ساالنه به یک نویسنده بریتانیایی،
ایرلندی و یا یکی از نویسندگان کشورهای مشترکالمنافع میرسد که بیشترین قرابت
را با آثار «هارولد پینتر» نمایشنامهنویس برنده جایزه نوبل داشته باشد .بنا بر اعالم
هیات داوران این رویداد ادبی« ،چیماماندا نگوزی آدیچی» به سبب داشتن شجاعت
و صراحتی که «هارولد پینتر» همواره آن را تمجید میکرد به عنوان برنده این جایزه
انتخاب شده است .این نویسنده اهل نیجریه در سال  ۲۰۰۴با اولین رمان خود به نام
«ختمیهای ارغوانی» موفق به کسب جایزه نویسندگان کشورهای مشترکالمنافع شد
و در سال  ۲۰۰۶نیز با رمان «نیمه خورشید زرد» جایزه ادبیات داستانی زنان (اورنج)
را به خود اختصاص داد .او همچنین در سال  ۲۰۱۴با رمان «آمریکانا» جایزه حلقه
منتقدین ادبی آمریکا را کسب کرد و جدیدترین اثر او نیز «یک مانیفست فمینیستی
در  ۱۵اشاره» نام دارد .جایزه «پن پینتر» در سال  ۲۰۰۹به نام نمایشنامهنویس برنده
نوبل «هارولد پینتر» راهاندازی شده است .این جایزه پیشتر به چهرههای سرشناسی
چون «حنیف قریشی»« ،تونی هریسون»« ،کارول آن دافی»« ،تام استوپارد» و
«ماگارت اتوود» اعطاء شده است و سال گذشته نیز به «مایکل النگلی» شاعر اهل
ایرلند شمالی تعلق گرفت.

خانه فرهنگ آفتاب برنده جایزه یونسکو  2017شد
جشن اهدای جوایز مسابقات یونسکو  2017در قالب زنجیره فرهنگی ایوان
برگزار میشود.
به گزارش هنرآنالین ،خانه فرهنگ آفتاب اصفهان در این دوره از مسابقات یونسکو
 2017به عنوان برنده انتخاب شد .در این دوره از جشن اهدای جوایز مسابقات یونسکو
 ،2017پنل سخنرانی ترتیب داده شده که در آن محمد رضا قانعی؛ معمار برجسته،
امیر محمد اخوان ،معمار شناخته شده و اندیشه مشیری؛ هنرمند معمار سخنرانی
خواهند داشت.
حضور برای عموم آزاد و رایگان است البته رزرو جهت شرکت در این برنامه الزامی
است .عالقهمندان به حضور در این برنامه میتوانند با تلفن  ۰۹۱۳۸۰۳۹۲۹۵جهت
رزرو تماس حاصل کنند .بر اساس این گزارش ،جشن اهدای جوایز مسابقات یونسکو
 ،2017پنج شنبه  ۲۴خرداد ،ساعت  ۱۹:۳۰در خانه تاریخی صفوی واقع در اصفهان،
خیابان خاقانی ،حد فاصل خواجه پطرس و خیابان وحید ،جنب کوچه شماره 31
برگزار میشود.

آگهی

در خصــوص شــکایت مجتبــی امیــن رعــای جــزه فرزنــد محمدابراهیــم بطرفیــت ناصــر کریمــی دایــر بــر
فــروش مــال غیــر موضــوع پرونــده کالســه  960472بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن متهــم جلســه
رســیدگی ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی وفــق مــاده  174قانــون آییــن دادرســی کیفــری در محــل
شــعبه چهــارم دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب قرچــک تشــکیل مــی گــردد و در ایــن شــعبه حاضــر
شــوید و مراتــب یــک نوبــت در جرایــد کثیراالنتشــار جهــت اســتحضار متهــم از وقــت و محــل تشــکیل
جلســه موضــوع پرونــده انتشــار مــی یابد.م/الــف7832 :

دادیار شعبه  4دادیاری دادسرا عمومی و انقالب قرچک

سند سواری نیسان پاترول  2درب رنگ مشکی متالیک مدل  1377به شماره پالک
752-49ب 52به شماره موتور  z24046800zوشماره شاسی PNK15Z619893به
نام غالم حسین کریمپور مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
سند وبرگ سبز کامیون جرثقیل ایسوزو رنگ آبی روغنی مدل  1984به شماره پالک
566-49ع 11به شماره موتور 6BG1664517وشماره شاسی FRR12D3486746
به نام علی رحمانی مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
شناسنامه سواری پژو 405زرد رنگ تاکسی درون شهری مدل  1396به شماره پالک
161-49ت 18به شماره موتور  124K1050608وشماره شاسی HK758921به نام علی
کاظم آریافر مفقود وفاقد اعتبار میباشد.

نوبت دوم

ابلهان» را نوشت و تحسین همگان را برانگیخت .این ده کتاب
اغلب تنها اثر نویسندگان بودهاند یا دست کم نویسندگان این
کتابها ،تنها به خاطر نوشتن این کتابهاست که به خاطر
یشوند.
آورده م 
در ایران نیز میتوان فهرستی از اینگونه نویسندگان ترتیب
داد .دست کم به چند مورد که بسیار پرفروش هم شدند
میتوان اشاره کرد.
با اینکه یکی دو سالی است تب خواندن و جایزهدادن و
هدیهگرفتن کتاب «دا» فروکش کرده ،اما کمتر کسی است که
از یاد برده باشد ،این کتاب چه غوغایی بین سالهای  1388تا
 1392به راه انداخت .در این چهارسال این اثر داستانی بیش
ن نسخه از آن توزیع
از  150بار تجدید چاپ شد تا چهار میلیو 
شده باشد .نکتهای در این میان اما مغفول مانده است؛ با اینکه
رسانهها اغلب به سید ه زهرا حسینی به عنوان راوی خاطرات
کتاب «دا» پرداختهاند و حتی وقتی مجله تایم خواسته به این
کتاب پرفروش بپردازد ،با او مصاحبه کرده است ،اما در واقع
کسی که این خاطرات را به شکل اثری داستانی درآورده ،سیده
اعظم حسینی است .او را میتوان نویسنده این کتاب دانست
و سیده زهرا حسینی را ایدهپرداز آن .پس از سال  1387که
«دا» منتشر میشود ،از حسینیها خبری نیست .اگرچه از راوی
خاطرات «دا» نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که به موفقیت
خود ادامه میداده چرا که او صرفا راوی خاطرات خود بوده و
حدیث نفس کرده و ادعایی هم در نویسندگی ندارد ،اما وقتی
حسینی دیگر به عنوان نویسنده این کتاب ،عنوان پرفروشترین
ِ
کتاب سال  1388را به خود اختصاص میدهد و چندین و چند

3390

آگهی

در خصــوص شــکایت محمــد میرزایــی فرزنــد تقــی علیــه شــفیع نظــری از اتبــاع افغانســتان میثــم دایــر بــر
تهدیــد بــه شــرح شــکوائیه موضــوع پرونــده کالســه  960974بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن متهــم جلســه
رســیدگی ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی وفــق مــاده  174قانــون آییــن دادرســی کیفــری در محل شــعبه
 4بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــالب قرچــک تشــکیل مــی گــردد و در ایــن شــعبه حاضــر شــوید و مراتــب
یــک نوبــت در جرایــد کثیراالنتشــار جهــت اســتحضار متهــم از وقــت و محــل تشــکیل جلســه موضــوع پرونــده
انتشــار مــی یابد.م/الــف7841 :

بازپرس شعبه  4بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قرچک
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مفقودی

ســند خــودرو پــژو پــارس مــدل  1381رنــگ مشــکی شــماره شاســی  0081804243و شــماره موتــور
 22828102937و شــماره پــالک  791-45ل  48بــه نــام محمدجــواد عبدالعلــی زاده سرآســیابی بــا شــماره ملی
 2993499734مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
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استان کرمان

آگهی فراخوان مناقصه

نوبت اول

جایزه مثل کتاب سال  ،88جایزه جالل آل احمد ،جایزه کتاب
سال دفاع مقدس و ...را از آن خود میکند ،چرا دیگر از او خبری
نیست؛ کتابی که بیش از  160بار تجدید چاپ شده و شاید
نزدیک به پنج میلیوننسخه توزیع شده باشد ،چرا نویسندهاش
را به نوشتن آثاری دیگر ترغیب نکرده است؟
پس از «دا» ،میتوان از کتاب «نورالدین پسر ایران» نام برد
که نزدیک به  70بار چاپ شده است .این کتاب نیز ساختاری
مشابه با «دا» دارد؛ خاطرات مربوط به نورالدین عافی است
که به قلم معصومه سپهری به اثری داستانی درآمده است .از
سپهری نیز پس از حسینی ،خبری نیست .اما در این میان به
کتاب «پایی که جا ماند» هم اشاره کرد که نزدیک به  60بار
چاپ شده است؛ نویسنده ،سیدناصر حسینپور است و او نیز به
مانند دو نویسنده زن دیگر ،به سان جرقهای خاموش شده است.
جالب است که هر سه کتاب را انتشارات «سوره مهر» منتشر
کرده است؛ ناشری که خوب بلد است چهطور ،کتابی را در
مارکتینگ ایرانی پرفروش کند ،اما از آنجا که صرفا مجری
و منتشرکننده آثار ارائهشده از سوی حوزه هنری است ،پاسخ
و تعهدی در قبال کیفیت کتابها از یکسو و سرنوشت
نویسندگان آنها ندارد.
سه عامل سکوت
یک رواندرمانگر که همواره دیدگاههای روانشناختیاش
درباره هنر و ادبیات را اینجا و آنجا خواندهایم ،دالیل بروز
چنین وضعی را در سه قسمت ،فهرستبندی میکند .کوروش
ساسانی معتقد است« :اولین و مهمترین دلیل برای این
که چرا خالقان آثار ادبی ،پس از انتشار اثری موفق از خود

دچار سکوت و تعلل در نوشتن و انتشار آثار بعدی میشوند،
نوعی از کمالگرایی است؛ حاصل زحمات یک نویسنده ،چه
مورد توجه قرار بگیرد و چه نگیرد دچار تبعاتی است .مثال
اگر اثری از او مورد توجه قرار بگیرد ،نویسنده در چرخهای
کمالگرایانه گرفتار میشود و میخواهد اثر بعدیاش نیز موفق
باشد.
با خود مرور میکند که آیا اثر بعدی نیز به همین کیفیت
خواهد بود؟ او در حین نوشتن دچار وسواس و نگرانی میشود
که آیا مخاطب توجه پیشین را به این اثر نیز خواهد داشت؟»
ساسانی به جام جم میگوید« :دلیل دوم را باید بر مبنای
بازخورد اثر موفق به بررسی نشست؛ این اتفاق از سویی برای
نویسندههایی هم میافتد که هنگام تولید و انتشار اثرشان ،مورد
توجه قرار نمیگیرند هر چند اگر سالها بعد به آنها توجه شود.
مث ً
ال غزاله علیزاده را در نظر بگیرید که در زمانه خودش چندان
مورد توجه قرار نگرفت».
او پس از اشاره به غزاله علیزاده به عنوان نویسنده رمان
برجسته «خانه ادریسیها» که بیشتر پس از مرگش به او
توجه شد ،در توضیح دلیل سوم به گفتهای از رضا قاسمی،
دیگر رماننویس ایرانی که میگوید «نوشتن فرآیند جانکاهی
است» اشاره میکند و میافزاید« :نویسنده وقتی به فرآیند
نوشتن و مرارتهای آن فکر میکند و به انرژی مضاعفی که
دیگربار باید صرف کند ،دچار تعلل میشود و دست به عصا راه
میرود» .به گفته این رواندرمانگر مجموعه این سه دلیل را از
زوایای مختلف میتوان به عنوان عوامل بروز چنین وضعی برای
نویسندگان و شاعران موفق در نظر آورد.

«مصرف بی رویه آب ،مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است».

آگهی مناقصه شماره ب97/13-52/

شــرکت آب فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد :مقــداری کابــل مســی مــورد نیــاز خــود را از طریــق تولیــد کننــدگان یــا
نماینــدگان رســمی آنهــا خریــداری نمایــد .لــذا واجدیــن شــرایط میتواننــد بــا ارائــه معرفــی نامــه از تاریــخ  97/3/27لغایــت تاریــخ 97/3/30
جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس کرمــان بلــوار  22بهمــن شــرکت آب و فاضــاب اســتان  -مدیریــت بازرگانــی مراجعــه نماینــد.
مبلغ اولیه برآورد 22/467/208/000 :ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/123/360/000 :ریال به صورت ضمانت نامه بانکی  ،در وجه شرکت آب و فاضاب استان کرمان
آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف  ،ب  ،ج به دبیرخانه شرکت :تا ساعت  14مورخ 97/4/9
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج  :ساعت  9:30مورخ 97/4/10
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت  3 :ماه از تاریخ باز گشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.
تامین اعتبار  :اسناد خزانه اسامی سررسید 99/6/25
تاریخ انتشار نوبت اول97/3/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/27:
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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نوبت دوم

ردیف

شماره مناقصه در
سامانه ستاد

موضوع

مبلغ برآورد کار(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار(ریال)

مدت
اجراء

زمان بازگشایی

1

200974539000008

احداث راه روستایی گراغه باال  -چاه رحمان با
شماره 97/6

44/911/965/378

2/246/000/000

 12ماه

ساعت  10صبح
مورخه 97/4/11

2

200974539000009

احداث راه روستایی جالق  -مک سوخته با شماره
97/7

29/355/605/314

1/468/000/000

 12ماه

ساعت  11صبح
مورخه 97/4/11

 -3کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیــک
دولت(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
-4تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد :روز پنجشنبه مورخه 97/3/24
 -5مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :روز چهارشنبه مورخه 97/3/30
 -6مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد :تا ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخه 97/4/11
 -7الزم بذکــر اســت کلیــه شــرکت کننــدگان در مناقصــه عــاوه بــر ارســال مــدارک بصــورت الکترونیکــی درســامانه ســتاد ،پاکــت الک و مهــر شــده (الــف) را کــه حــاوی تضمین
شــرکت در فراینــد ارجــاع کار مــی باشــد ،حداکثــر تــا ســاعت  9صبــح مورخــه  97/4/11بــه دبیرخانــه اداره کل راه و شهرســازی سیســتان و بلوچســتان بــه آدرس :زاهــدان
میــدان شــهداء تحویــل داده و رســید دریافــت نماینــد.
 -8رشته مورد نظر :راه و ترابری
 -9این پروژه پیش پرداخت ندارد و مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرح های عمرانی به صورت اسناد خزانه اسامی قابل پرداخت می باشد.
 -10شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934
 -11اطاعات این مناقصه درپایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد.
تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/3/23 :
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شناسه آگهی188032 :

اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

ش کرت آب و افضالب استان کرمان

صرفه جويی در بخش كشاورزی تنها راه نجات از بحران آب است

97/6عمومی با ارزیابی کیفی
شماره مناقصه
مناقصهفراخوان
آگهي آگهي

-1نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان
-2شرح مختصر و کلی موضوع:

وزارت نیرو

شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان درنظر دارد شیرآالت و اتصاالت تاسیسات تامین و انتقال آب شرب بندرعباس را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي خريداری نمايد .
لــذا از شــركتهای داراي صاحیــت الزم دعــوت مــي شــود از تاريــخ درج ايــن آگهــی حداكثــر تــا مــورخ  97/03/31ضمــن اعــام آمادگــی كتبــی  ،جهــت
رهمزگان
دريافــت اســناد ارزيابــی كیفــی و اســناد مناقصــه بــه ســامانه الکترونیکــی تــداركات دولــت بــه نشــاني  www.setadiran.irمراجعــه نماينــد .
 -1دستگاه مناقصه گزار :شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
 -2شرح مختصر عملیات  :خريد و حمل شیرآالت و اتصاالت تاسیسات تامین و انتقال آب شرب بندرعباس
 -3محل اجراي پروژه  :استان هرمزگان -شهرستان بندرعباس
 -4مدت زمان اجراي كار( جهت تهیه  ،تولید و تحويل كاالی موضوع مناقصه )  2:ماه
 -5برآورد هزينه اجرا كار  :براساس قیمت پیشنهادی فروشنده
 -6مبلــغ تضمیــن شــركت در مناقصــه :مبلــغ  650.000.000ريــال اســت كــه بايــد بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــي و يــا واريــز وجــه نقــد  ،همــراه بــا ســاير اســناد مناقصــه در
پاكــت «الــف» بــه دســتگاه مناقصهگــزار تســلیم شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بايــد حداقــل ســه مــاه از آخريــن مهلــت تســلیم پیشــنهادها بــوده و بــراي ســه مــاه ديگــر
نیــز قابــل تمديــد باشــد و عــاوه بــر آن ضمانتنامههــاي بانکــي بايــد طبــق فرمهــاي مــورد قبــول در اســناد مناقصــه تنظیــم شــود.
 -7تاريــخ ،مهلــت ،مبلــغ و محــل دريافــت اســناد ارزيابــي كیفــي مناقصهگــران و اســناد مناقصــه :واجديــن شــرايط ميتواننــد ضمــن واريــز مبلــغ  5.000.000ريــال بــه شــماره
حســاب ســیبا  2175085405003بانــك ملــی شــعبه بندرعبــاس بــه نــام شــركت ســهامی آب منطقــه ای هرمــزگان از طريــق درگاه پرداخــت الکترونیکــی ســامانه يــاد شــده از
تاريــخ درج ايــن آگهــی و حداكثــر تــا مــورخ  97/03/31نســبت بــه خريــد و دريافــت اســناد ارزيابــي و اســناد مناقصــه اقــدام نماينــد.
 -8تاريــخ ،مهلــت و محــل تحويــل اســناد ارزيابــي كیفــي مناقصهگــران و اســناد مناقصــه :مناقصهگــران پــس از دريافــت و مطالعــه اســناد ارزيابــي و اســناد مناقصــه ،ضــروری
اســت ضمــن بارگــزاری تصويــر كلیــه مــدارک در ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت تــا پايــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ  ، 97/04/13اســناد مربــوط را تکمیــل و در
پاكــت الک و مهــر شــده بــه دبیرخانــه محرمانــه اداره حراســت دســتگاه مناقصهگــزار تحويــل و رســید دريافــت دارنــد.
 -9تاريــخ بازگشــايي پیشــنهادات  :پیشــنهادات واصلــه پــس از ارزيابــی كیفــی مناقصــه گــران رأس ســاعت  9صبــح مــورخ  97/04/20بازگشــايی خواهــد شــد .حضــور يــك
نفــر نماينــده از طــرف هــر يــك از پیشــنهاد دهنــدگان بــا ارائــه معرفــي نامــه معتبــر  ،در جلســه افتتــاح پیشــنهادهای قیمــت آزاد اســت ( .تمامــی فرآينــد برگــزاری مناقصــه
 ،از قبیــل افتتــاح پــاكات  ،تعییــن برنــده و عقــد قــرارداد از طريــق ســامانه تــداركات الکترونیکــی دولــت صــورت مــی پذيــرد).
 -10محل تأمین اعتبار  :اعتبارات عمراني
 -11سايت های منتشر كننده آگهي  http://iets.mporg.ir :و  www.hrrw.irو www.setadiran.ir
 -12بــه پیشــنهاد هــاي فاقــد ســپرده  ،ســپرده مخــدوش  ،ســپرده كمتــر از میــزان مقــرر  ،چــك شــخصي و نظايــر آن و يــا فاقــد امضــاء  ،مشــروط  ،مخــدوش و پیشــنهادهايي
كــه پــس از مهلــت مقــرر ارســال شــود مطلقـ ًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .
 -13هزينه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
 3333روابــط عمـومــي شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
تاريخ انتشار نوبت دوم97/3/27 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/3/22 :

