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وقتی جشنواره بین المللی فیلم فجر تحت تأثیر یک نام بزرگ قرار میگیرد

حرف
ابراهیم حاتمیکیا در کارگاه کارگردانی
جشنواره جهانی فیلم فجر:

طراحیکانسپت
لوکس و بیاثر نیست

ابراهیم حاتمیکیا در چهارمین روز از سی و ششمین
جشــنواره جهانی فیلــم فجر به هنرجویــان کارگاه
«کارگردانی» توصیه کرد حتما در ساخت آثارشان از
طراحی کانسپت استفاده کنند.
به گزارش ســتاد خبری سی و ششمین جشنواره
جهانی فیلم فجــر ،کارگاه آموزشــی «کارگردانی»
ظهر روز گذشــته (دوم اردیبهشت) با حضور ابراهیم
حاتمیکیا نویســنده و کارگــردان ایرانی در پردیس
چارسو محل برگزاری سی و ششمین جشنواره حهانی
فیلم فجر برپا شد .سهیل دانش اشراقی طراح کانسپت
های فیلم های اخیر حاتمی کیا نیز در این نشســت
حضور داشت.
ابراهیم حاتمیکیا در این جلسه با اشاره به استفاده از
طراحی کانسپت در سه فیلم اخیرش گفت :اگر فرض
ما بر این باشد که فیلمنامه آماده است و با پروداکشن
بزرگی روبه رو هستیم الزم است که حتما قبل از شروع
تولید به این فیلمنامه عینیت بخشیده شود و کارگردان
تصوراتش را روی کاغذ بیاورد ،البته میدانم که ما عادت
داریم عینیت در حین فیلمبرداری ایجاد شود.
او در ادامه صحبتهای خودش در مورد نحوه عینیت
بخشی در ســینمای ایران گفت :فکر میکنم یکی از
ویژگیهای سینمای ایران شناور بودن فیلمسازها است.
فیلمساز ایرانی به شکل شهودی و درونی با شرایطی
که رخ میدهد تطبیق پیدا میکند .این پدیده ویژگی
سینمای رئالیستی است و سینمای ایران هم در این
زمینه موفق بوده با این حال وقتی قرار است یک فیلم با
نگاه صنعتی تولید شود گروه باید به شکل دقیق توجیه
باشــد .در این شــرایط حتما باید تصورات کارگردان
تصویر شده باشد و وجود مرحله کانسپت بسیار ضروری
است البته این بخش هنوز در سینمای ایران جا نیفتاده
اما بسیار مهم است.
حاتمیکیا ادامه داد :کارگــردان برای طراحی یک
کانسپت خوب باید مانند یک متهم تمامی تصاویری
را که در ذهنش وجود دارد به طراح کانسپت بگوید تا
او بتواند آنها را نقاشی کند .متاسفانه در سینمای ایران
معتقد هستند این کار لوکس و به درد نخور است اما
من در سه پروژه اخیرم بسیار از این کار بهره بردم حتی
معتقدم این کار به لحاظ اقتصادی هم بسیار اثرگذار
اســت  .عالوه بر این اگر طراح کانسپت به روز نباشد
و فهم ســینمایی نداشته باشــد ممکن است تصاویر
بسیار زیبایی خلق کند اما در ساخت اثر نهایی که یک
فیلم بزرگ است به کار نیاید .به همین دلیل طراحی
کانسپت کار هر کسی نیست و باید توسط هنرمندی
اجرا شود که عالوه بر نقاشی و طراحی در حوزه سینما
هم با سواد باشد.
کارگردان فیلم «روبان قرمز» در مورد تاثیرات زیاد
طراحی کانسپت در آخرین اثرش گفت :در فیلم «به
وقت شام» در صحنهای میخواستیم آذوقههای کمکی
را که از آسمان به سمت زمین فرستاده میشوند تجسم
کنیم و برای این که به خروجی نهایی برسیم فیلمها و
تصاویر بسیار زیادی متعلق به همان منطقه را دیدیم
سپس طراح کانسپت هم ه اینها را روی کاغذ آورد .با
این شکل عوامل فیلمبرداری ،طراح صحنه و ..تا حدود
زیادی متوجه میشوند که باید چگونه کار کنند .این
کمک میکند که همه عوامل تصور یکســانی از یک
پالن داشــته باشند .یکی از گرفتاری های همیشگی
کارگردان ،طراح صحنــه و… برای اجرای یک پالن
نداشتن تصور یکسان از فضا است اما با این کار دیگر
چنین مشکالتی پیش نمیآید.
او افزود :در واقع کانســپت بــه ما میگوید که چه
چیز را میخواهیم و چــه چیز را نمیخواهیم ،وقتی
ما از خواستههای خود به عنوان کارگردان آگاه باشیم،
میتوانیم آنها را به باقی تیم انتقال دهیم .البته بعضی از
اوقات کانسپت بخشی از بیسوادی ما را به رخ میکشد
و ممکن است به ما بگوید که هنوزآماده زایش هنری
نیستیم .این فیلمساز دفاع مقدسی درباره نقش طراحی
کانسپت در اثر نهایی گفت :طراحی کانسپت آن چیزی
اســت که کارگردان میخواهد عوامل اجرا کنند .این
جمله بسیار ساده است اما در اجرا بسیار سخت است.
مساله کانسپت باعث میشود که ذهنیت کارگردان به
شکل مشــخص منتقل و فیلم به بهترین حالت اجرا
شود .اگر این ذهنیت اجرا نشود فیلمبردار کار خودش
را انجام میدهد و نماهــای خوبی میگیرد اما اینها
نماهایی نیست که مدنظر کارگردان است.
او در پایان به تفاوت طراحی کانســپت و استوری
برد اشــاره کرد :طراحی کانسپت با استوری برد کامال
متفاوت اســت .طراحی کانسپت فضای کلی را نشان
میدهــد و رنگها ،ویژگیهای صحنــه و… را به ما
میگوید اما استوری برد یک بحث فنی است و با مونتاژ
ارتباط دارد .ممکن است یک طراحی کانسپت تبدیل
 ۲۰پالن شود و ممکن است از ساختش پشیمان شوید
اما در استوری برد به شکل دقیق تقطیع پالنها تصویر
شده است.

فرهنگ و هنر
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همدلی| مهدی فیضی صفت « -قرار اســت
الیور استون ،کارگردان سرشناس سینمای هالیوود
به عنوان یکی از مهمانان جشــنواره جهانی فیلم
فجر وارد تهران شود ».خبری که روزهاست به نقل
محافل ســینمایی تبدیل شده و فیلمبازها انتظار
مالقات با یکی از نامدارترین و البته تأثیرگذارترین
فیلمسازان هالیوود را می کشند .مسئوالن برگزاری
ســی و ششمین جشــنواره فیلم فجر از مدت ها
پیش تالش خــود را به کار گرفتند تا چهره های
شاخص سینمایی از قلب اروپا تا میانه های آمریکا
را به تهران بیاورند ،بلکه وزن و اعتباری ببخشند
جشــنواره ای که در سراشــیبی افتــاده و حتی
جشنواره بهمن ماهی اش نیز شور و شوق گذشته
را در میــان عالقه مندان بــه هنر هفتم به دنبال
ندارد .در جشنواره سی و ششم ،مسئوالنش دست
به کار شــدند تا ویترین را جذاب تر کنند تا شاید
نظرها را بار دیگر به جشــنواره ای جلب کنند که
عنوان مهم ترین جشنواره سینمایی ایران را یدک
می کشد .سیصد مهمان خارجی شامل مدیران و
برنامهریزان جشنوارههای مختلف ،خریداران فیلم،
غرفهداران ،فیلمسازان حاضر در بخش دارالفنون،
داوران و میهمانان ویژه در فهرســت قرار گرفتند
تا در اردیبهشــت ماه خود را به تهران برسانند .از
فرانکو نرو ،ستاره ایتالیایی تا ریتی پان ،کارگردان
مشهور کامبوجی ،نام های جذاب جشنواره سی و
ششــم بودند اما یک اسم ،تمام جشنواره را تحت
تأثیر قرار داد؛ الیور استون.
کارگردان ،نویسنده و تهیهکننده آمریکایی که به
واسطه کارگردانی سری فیلمهایی در مورد جنگ
ویتنام به شهرت رســید و  2بار نیز جایزه اسکار
را دریافت کرد ،به خبری جذاب برای رســانه ها
تبدیل شد و البته مسئوالن برگزاری جشنواره نیز
مانور زیادی روی نام او دادند .متولد چهارم ژوئیه،
نیکسون ،جی اف کی و قاتلین بالفطره تنها بخشی
از کارنامه قابل اعتنای این سینماگر مؤلف هستند.
نکتــه دیگری که حضــور اســتون را در ایران
برای مدیران جشــنواره بین المللــی فیلم فجر
جذاب می کند ،سیاســت های ضــد آمریکایی
اوســت .این کارگردان بعد از دریافت جایزه ملی
نویسندگان  ،2017پشت تریبون قرار گرفت و در

سایه سنگین یک سنگ!

صحبت هایی رو به نویسندگان جوان ،از سیاست
های آمریکا انتقاد و تمام رؤســای جمهور ایاالت
متحده را حاصل یک سیستم واحد و البته ناکارآمد
توصیف کرد .حاال او به کشوری سفر می کند که
منافعی کامال در تضــاد با آمریکا دارد؛ اتفاقی که
با واکنــش نه چندان خوب هموطنانش و البته با
استقبال ایران روبرو شده است .البته استون پیش
از این نیز با ایران آشــنا بوده و حتی قصد داشته
فیلمی در خصوص رئیــس جمهوری دولت های
نهم و دهم بسازد اما با پاسخ منفی مواجه می شود؛
پاســخی که هیچ گاه نیز دلیلش را متوجه نشد.
در میان کارگردانان هالیوودی ،الیور اســتون جزو
سینماگرانی به شمار می رود که مواضع انتقادی
خود را صریح و شفاف بیان می کند« :رسانه های
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ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4256/1ﺑﺨﺶ 4ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻓﺎﺧﺮ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ  34ﻕ ﺍ .ﺍ .ﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﭘﻼﻙ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺧﻴﺎﻡ ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ – ﻣﺤﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﭘﺎﺭﺱ ﻗﻮ ﭘﻼﻙ ﺍﺑﻲ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ 938ﻭﺍﺣﺪ ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤﻜﻒ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﻃﻠﻖ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  197/6ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﻓﺮﻋﻲ
ﺍﺯ  4256ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﻣﺠﺰﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  4ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﻄﻌﻪ  1ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ 4ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﻟﻮﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪﺕ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺻﻨﻔﻲ ﻭ ﻛﺴﺒﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  6/5ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﺎﺯ ﺑﺎﻗﺪﻣﺘﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ  50ﺳﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻫﻤﻜﻒ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺳﺮﺍﻳﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ
ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺁﻫﻨﻲ ﺍﻛﺎﺭﺩﺋﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻨﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻗﺪﺭﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺑﻼﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻠﻚ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﺎﻳﻪ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ22/000/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭﺩﻭﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ
ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﺩﻩ  75ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ
ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻣﺎﺩﻩ  138ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻲ ﺿﻤﻦ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﺗﺼﺮﻑ ﺁﻗﺎﻱ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻓﺎﺧﺮ ﻭ ﻣﻠﻚ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﻣﻠﻚ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻰ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 1/327ﺩﺍﻧﮓ
ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  97/2/18ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  10ﺍﻟﻲ 11ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺿﻠﻊ
ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﭘﻼﻙ  4ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺗﺎﻕ 9ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻘﺪﺍ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺛﻤﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ
ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻨﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ
ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ
ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﺯ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﻄﻲ
ﻧﻴﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻴﺎﺑﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/180958
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻼﺳﻪ /940194ﺵ ﺝ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺷﻤﺎﺭﻩ  24ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻟﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﺷﺒﺴﺘﺮﻱ ﺻﻔﺖ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺷﻬﺮﻭﺯ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺭﺳﺎ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ 65/650/000ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ 5/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺯﺭﮔﺮ ﺍﻟﻬﻲ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ38/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ2/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺯ
ﺳﻮﻱ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺭﺥ 97/2/18ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  12ﺍﻟﻲ 12:30ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ
ﺷﻮﺩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻧﻘﺪﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ
ﺟﺎﺭﻱ 2171299056001ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ  5ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺭﻭﻳﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻠﻔﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌﻖ ﺿﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻓﻠﻜﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺷﺮﻗﻲ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺷﻤﺎﺭﻩ 21ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ :ﺗﻌﺪﺍﺩ  40ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﭘﺨﺶ  DVDﻣﺎﺭﻙ  PRCﻣﺪﻝ  1356AEG-DVﻫﻤﮕﻲ ﺁﻛﺒﻨﺪ ﻫﺮ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ950/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ38/000/000ﺭﻳﺎﻝ
ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ 24ﺗﻬﺮﺍﻥ
110/179131

ســفرکارگردان ،نویســنده و
تهیهکننده آمریکایی که به واسطه
کارگردانی سری فیلمهایی در مورد
جنگ ویتنام به شهرت رسید و  2بار
نیز جایزه اســکار را دریافت کرد ،به
خبری جذاب برای رسانه ها تبدیل شد
و البته مسئوالن برگزاری جشنواره نیز
مانور زیادی روی نام او دادند
جمعی در آمریکا با توجه به سرمایه هایی که آن ا
را پیش می راند درگیر رقابت رذیالنه ای شده اند
که غالبا برای پول درآوردن حتی به خود زحمت

نمی دهد صحت و ســقم مطالبی را که نوشته اند
یک بار دیگر بررسی کنند .مثال به تماشای مسابقه
ورزشــی مــی روم و آن را با چشــم های خودم
می بینم و صبح روز بعد نسخه متفاوتی از آن را در
بخش خبرهای ورزشی می خوانم ».این ها بخشی
از مقالــه او به رابرت تاپلیــن در کتاب «آمریکای
الیور استون» است .اســتون که خود را صلح گرا
می داند و همیشــه از سیاست های جنگ طلبانه
آمریکا حتی در قبال ایران امتناع کرده ،به تهران
سفر می کند تا میهمان ویژه مهم ترین فستیوال
ســینمایی ایران باشد اما احتماال روزهای چندان
راحت و آسوده ای را پشت سر نخواهد گذاشت.
روزهای آغازین ســی و ششمین جشنواره بین
المللی فیلم فجر با حاشیه های زیادی روبرو بوده

که فراگیرترین شــان احتماال استون را نیز درگیر
خواهد کرد .کســانی که هنــگام صحبت فاطمه
معتمدآریا در اعتراض به ناکامی در ورود به سالن
نمایش ،از فرصت اســتفاده کرده و با او ســلفی
مــی گرفتند ،به احتمال زیاد کارگردان مشــهور
هالیوودی را رها نخواهند کرد.
از ســوی دیگر مســئوالن برگزاری جشنواره از
جمله رضا میرکریمی ،دبیر جشنواره که خودش
نیز با حاشــیه های فراوانی در روزهای گذشــته
دســت به گریبان بــوده ،در تمامــی مصاحبه و
نشست های خود با وعده حضور استون در ایران
به نوعی ســعی در فرار از پاسخگویی به مشکالت
موجود داشــتند .بــه عنوان مثــال محمدصادق
میرکریمی ،پســ ِر رضا میرکریمی در ســال های
گذشته در پروژه های پدرش به ویژه جشنواره بین
المللی فیلم فجر حضور داشت اما در سال جاری
ســمت مدیریت پشتیبانی جشــنواره را بر عهده
گرفت که موجی از انتقادات را به سوی پدرش روانه
کرد ،در حدی که میرکریمی مجبور به واکنش شد
و حتی مازیار میری ،کارگردان سینما نیز در مقام
دفاع از همــکارش برآمد تا انتقادت فروکش کند
اما اعتراض به اســتفاده از روابط خویشاوندی نیز
زیر سایه حضور الیور استون مدفون شده تا کمتر
کســی دیگر به هزینه هشت میلیارد تومانی برای
جشــنواره ای که به اعتقاد بسیاری از اهالی فن،
خروجی چندان مثبتی نیز در پی نداشته و نخواهد
داشــت ،اعتراض کند اما هر چه هست استون به
مهم ترین اتفاق سی و ششمین جشنواره فیلم فجر
تبدیل شده؛ بر خالف جشنواره فجر در بهمن ماه
ســال گذشته که بسیاری از مردم اخبار جشنواره
را پیگیری می کردند ،از کیفیت باالی «مغزهای
کوچک زنگ زده» می گفتند ،از «التاری» که به
اعتقاد بسیاری استحقاق دریافت سیمرغ بلورین را
داشــت و از ابراهیم حاتمی کیا که فیلمش پشت
صحبت های طوفانش اش گم شــد ،این بار کمتر
کســی حتی می داند کدام فیلمساز با چه فیلمی
در جشــنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کرده
و اصال سیمرغ هایش در چه بخش هایی اهدا می
شــود؛ فعال مهم ترین اتفاق استون است؛ استونی
که مانند نامش ،خودش را نیز سنگی می دانند.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
یک مرحلهای
شماره مجوز1397.331 :

نوبت اول

ش کرت ملی پاالیش و پخش فرآورد هاهی نفتی اریان
شـ کرت ملی پخش فرآورد هاهی نفتی م طنقه تهران

دستگاه مناقصه گزار :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران
به آدرس تهران ،ابتدای خیابان شــریعتی ،خیابان سمیه ،نرسیده به خیابان
بهار جنوبی پالک 48
موضوع مناقصه :تهیه و توزیع غذای کارکنان انبار نفت ری.
مدت اجرای قرارداد :یکسال شمسی
شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز:
-1دارا بودن و ارائه گواهی تایید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در خصوص خدمات عمومی ،آشپزخانه و رستوران.
-2دارا بودن و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت.
--3احراز امتیاز قابل قبول به تشــخیص کمیته فنی بازرگانی براســاس
معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی،ایمنی و زیست محیطی ()HSE
-4احراز امتیاز قابل قبول(حداقل  50امتیاز) براســاس معیارهای ارزیابی
کیفی مندرج در اسناد ارزیابی ( معیارهای ارزیابی در اسناد فراخوان تحویل
میگردد).
-5سوابق اجرایی و مالی شرکت کنندگان -از جمله :صورتهای مالی شامل
ترازنامه ،صورت سود و زیان ،صورت گردش وجوه نقد به همراه یادداشتها و
توضیحات همراه صورتهای مالی و گزارش حسابرسی صورتهای مالی حداقل
برای  2سال اخیر و گردش حساب بانکی به نام شرکت مفاصا حساب...
 -6ارائــه تصویر کارت ملی و شناســنامه مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره
شــرکت ،تصویر کلیه صفحات اساسنامه شــرکت ،آگهی تاسیس شرکت،
آخرین تغییرات در روزنامه رسمی و کد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است.
 -7ارائه اصل گواهی امضاء محضری شخص و یا اشخاصی که طبق آخرین
تغییرات در روزنامه رسمی مجاز به امضای اسناد تعهد آور شرکت میباشند
الزامی است.

ش کرت مهندسی و توسعه گاز اریان
(سهامی خاص)

کلیه مســتندات ارائه شده در بندهای  ۲ ،۱و  ۶میبایست اصل و یا کپی
برابر اصل محضری باشد.
تامین اعتبار گواهینامه های مورد اشــاره در بندهای  1و  2در طول مدت
فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای کار ،الزم و به عهده شرکت کننده
مناقصه است.
حضور شرکت ها به صورت مشارکت و کنسرسیوم در مناقصه امکانپذیر
نمیباشد.
تاریخ ،مهلت ،نشانی و نحوه دریافت و تحویل فرم های ارزیابی کیفی:
متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه
مورخ  ، 97 /02/10ضمن ارســال تقاضای کتبی بــه آدرس تهران-خیابان
انقالب اسالمی -ابتدای خیابان شریعتی -خیابان سمیه -نرسیده به خیابان
بهار جنوبی -پالک  ،48ســاختمان شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه تهران ،طبقــه اول ،معاونت بازرگانی ،دبیرخانه کمیته فنی بازرگانی
یا مراجعه به سایتهای
 http://iest.inporg.irو  http://monaghese.niopdcirاسناد ارزیابی
را دریافت نمایند.
الزم اســت متقاضیان فرم های تکمیل شده و سایر مدارک مورد نیاز را تا
پایان وقت اداری (ســاعت  )16روز دوشــنبه مورخ  97/02/24به دبیرخانه
کمیته فنی بازرگانی واقع در آدرس فوق الذکر تحویل نمایند .در ضمن عالوه
بر نسخ کاغذی کلیه اطالعات بر روی  CDبه صورت فایل  PDFرایت و ارائه
گردد .تلفن تماس. 77520539 :
پــس از ارزیابی کیفی؛ از متقاضیان واجد شــرایط به صورت کتبی جهت
مراجعه و اخذ مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
ضمنا متن آگهی در سایت  http://www.shana.irنیز مندرج می گردد.
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

شــرکت مهندسی و توســعه گاز ایران به آدرس :تهران خیابان شهید
بهشــتی –میدان تختی –خیابان شــهید قنبرزاده-خیابان هویزه پالک
-167طبقه ســوم-اتاق  67در نظر دارد پروژه احداث تاسیســات تقویت
فشــار گاز برازجان را دراســتان بوشــهر به روش  EPCبا مبلغ حدود
( 000/000/000/150/1یکهــزارو صد و پنجــاه میلیارد)ریال و درمدت
30ماه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن -021
 88748662تماس و یا مراجعه به نشــانی WWW.NIGCENG.IR
متن کامل آگهی را رویت نمایند.
ارائــه تضمین ارجاع کار پیمانکاری (به صورت ضمانتنماه بانکی یا واریز
نقدی)به مبلغ ( 000/000/500/57پنجاه و هفت میلیارد و پانصد میلیون

نوبت دوم

شماره مجوز1397.170 :
) ریال
مهلت اعالم آمادگی کتبی جهت حضور در مناقصه  7روز پس از تاریخآگهــی نوبت دوم و محل دریافت اســتعالم ارزیابی کیفی آدرس فوق می
باشد.
اسناد مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی حدود ( )30روز پس از وصولاعالم آمادگی شــرکت ها به شرکت های واجد شرایط تحویل می گردد و
زمان ارائه پاکات پیشنهادات حدود ()15روز پس از توزیع اسناد مناقصه
می باشد.
گشایش پیشنهادات مالی حدود ()20روز پس از دریافت پیشنهادات درکمیسیون مناقصات انجام می گردد.
روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

