
آیین »سال نوای موسیقی ایران« 
امسال سکوت نمی کند

گروه فرهنگ و هنر - ششــمین دوره آیین »ســال نوای موســیقی 
 ایــران« از هفتــم بهمــن ۱۳۹۹ در قالب یــک رویداد مجــازی برگزار 

می شود.
علــی جعفری پویان نوازنــده، مدرس ویولن و مدیــر هنری آیین 
»ســال نوای موســیقی ایران« از برگزاری مجازی دوره ششم این رویداد 
با حمایــت ۲۶۶ هنرمند، همراهی چند مؤسســه خصوصی و طراحی و 
اجرای چندین برنامه متنوع موســیقایی با شــکلی متفاوت در بهمن ماه 

۱۳۹۹ خبر داد.
این نوازنده ویولن افزود: پروژه »سال نوای موسیقی ایران« در پنجمین 
دوره، به دلیل شرایط و اتفاقات سال گذشته، سکوت را برگزید اما امسال، با 
توجه به اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمتی هنرمندان، 
»ششمین آیین سال نوای موسیقی ایران«، به صورت مجازی با انتشار ویدئوها 
و کلیپ های اختصاصِی ضبط شده در مجموعه شهر صدای پارسیان، پیش 
روی مخاطبان و دوستداران موسیقی قرار می گیرد. به هر حال شیوه  مجازِی 
برگزاری این دوره از ســال نوای موسیقی و امید به برگزاری حضوری این 
مراســم در سال های آتی، بهانه ای شد تا موسیقیدانانی که در ایران حضور 

ندارند، مورد تجلیل قرار گیرند.
جعفری پویان بیان کرد: در این دوره، هفت نفر از استاداِن پیشکسوت 
موســیقی در بخش های »نوازندگی جهانی«، »آهنگســازی«، »خوانندگی 
کالســیک« و نویسندگی با اهدای تندیس ویژه ی »سال نوا«، لوح قدردانی 
و هدایایی از طرف بخشــی از هنرمندان موسیقی ایران، مورد تجلیل قرار 

خواهند گرفت.
مدیر هنری پروژه »ســال نوا« در بخش دیگری از صحبت های خود 
اظهار کرد: ســتاد برگزاری ششــمین سال نوای موســیقی ایران در بخِش 
»یادبــود« نیز با رونمایی از تمبر یادبود چند هنرمند درگذشــته، نام و یاد 

آنان را گرامی می دارد. 
ضمن اینکه اجرا و انتشــارِ چندین اثر موســیقی برای نخستین  بار ، 
انتشــار ویدئو کلیپی از برخی موســیقیداناِن ایرانی که در کشــور حضور 
ندارنــد و همچنین یادی از هنرمنداِن موســیقی کــه در فاصله  دوره  قبِل 
سال نوا تاکنون، درگذشــته اند نیز از بخش های جنبی »ششمین  سال نوای 

موسیقی ایران« است. 
توضیح اینکه آییِن »ششمین سال نوای موسیقی ایران«، به دلیل شرایط 
موجود، در چند برنامه  زمان بندی شده از ۷ بهمن با پشتیبانی چندین رسانه  
مجازی که جزییات آن طی روزهای آینده اعالم خواهد شــد، پیش روی 

مخاطبان قرار خواهد گرفت.
رویداد »ســال نَوای موســیقِی ایران« پروژه ای اســت که از ســال 
 ۱۳۹۴  با هدف نکوداشــت و قدردانی از اســتادان موسیقی ایران برگزار 

می شود.

گــروه فرهنگ و هنــر - آلبوم 
»می دانــم که می آیی« به آهنگســازی 
امیرحســین ســام و خوانندگی ساالر 
عقیلی که حدود ۱۹ ســال پیش تولید 
شده، بود در دســترس مخاطبان قرار 
گرفت.»می دانم که می آیی« عنوان یکی 

از تازه ترین آثار موسیقایی منتشر شده 
در بازار فروش محصوالت این حوزه 
است که به آهنگسازی امیرحسین سام 
و خوانندگی ساالر عقیلی منتشر شده 
اســت.این اثر حدود ۱۹ سال پیش در 
قالب یک مجموعه ساز و آوازی تولید 

شــد و این بار تصمیم گرفته شده بعد 
از دو دهه با عنوان »می دانم که می آیی« 
برای عالقه مندان موسیقی ایرانی منتشر 
شود.به گفته نیما جوان پخش کننده اثر، 
ایــن آلبوم به دلیل اینکه در ســال های 
دور تولید شــده قطعاً از حال و هوای 
متفاوت تری با آثار فعلی ساالر عقیلی 

برخوردار است. 
تمامی کار آهنگ ســازی و تنظیم 
این آلبوم توسط امیرحسین سام انجام 
گرفتــه و ترانه های آن نیز از شــفیعی 
کدکنی، موالنا و هوشنگ ابتهاج )سایه( 
ســروده اند.این آلبوم جزو اولین آثاری 
اســت که این خواننده اجــرا کرده و 
قطعاً جذابیت بیشــتری برای مخاطب 

خواهد داشــت.»برف نو«، »می دانم که 
می آیی«، »پیک سحر«، »شهر خاموش 
من«، »سالمی به ایران«، »مسافر«، »ساز 
و آواز ۱«، »ســاز و آواز ۲« و »فــرود به 
ماهور« عنوان قطعاتی هستند که در این 
آلبوم گنجانده شده اند. از ساالر عقیلی 
طی روزهای گذشته آلبوم »از روزهای 
نبودن« به آهنگســازی هومن دهلوی 
فروزنــده زنــده یاد حســین دهلوی 
منتشــر شده که این اثر نیز بعد از انتشار 
با استقبال خوب مخاطبان مواجه شده 
است. این در حالی است که امیرحسین 
سام نیز پیش از این آلبوم »آواز سکوت« 
با همراهی ســینا جهان آبادی و اشکان 

کمانگری را منتشر کرده بود.

انتشار آلبوم ساالرعقیلی پس از ۱۹سال 

گروه فرهنگ و هنر -بابل یکی 
از اولین شــهرهایی که تمدن در آن 
شــکل گرفت و ثروتمندترین شهر 
دوران باستان بود. پول برای اولین بار 
در بابل شکل گرفت و اولین معامله 
انجام شــد. اما این شــهر ثروتمند، 
دارای هیچ منابع طبیعی نبود، در هیچ 
مسیر تجاری قرار نداشت و بارندگی 
در آن بســیار کم بود. بابل باستان که 
مهــد پرورش مالی بــوده، چطور به 

چنین ثروت عظیمی رسید؟
تــک تــک شــهروندان بابل، 
ثروتمنــد بودند. آنــان ارزش پول، 
اصول پــول درآوردن، حفظ کردن 
و ســپس چنــد برابر کــردن آن را 
می دانســتند. و به همیــن روش به 
هرچه خواســتند، یعنــی درآمد و 
ســرمایه ای برای آینده دســت پیدا 

کردند.
کتــاب ثروتمندترین مرد بابل 
بــه شــما می گوید که نــه تنها پول 

چــرک کف دســت نیســت، بلکه 
وســیله ای برای رســیدن به اهداف 
و آرزوهایمان اســت. در این کتاب 
می شــنویم که چطور به پول برسیم 
و چطور به ثروت خودمان بیفزاییم.
این کتــاب بهترین راهنمای شــما 
برای درک امور مالی اســت. دانش و 
بینشی فراهم می کند تا به کمک آن به 
ثروت برسید. آن را جمع آوری کنید 
و بر آن بیفزایید. کتابی که الهام بخش 
افراد ثروتمند دنیــا از جمله رابرت 

کیوساکی هم بوده است.
کتــاب ثروتمندترین مرد 
بابل را به چه کسانی پیشنهاد 

می کنیم؟
کتــاب ثروتمندترین مرد بابل 
برای تمام افرادی که دوســت دارند، 
کســب و کارشــان را رونق بخشند 
و به ثروت برســند، و برای این کار 
بــه برنامه ای نیاز دارنــد، جذاب و 

کاربردی است.

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
هنر خوب زیســتن نوشــته رولف 
دوبلی اســت که بــا ترجمه فاطمه 
فراهانی توســط گروه سبکتو منتشر 
شده است این کتاب ۵۲ راهکار برای 
آرامش، ثروت و موفقیت را به شــما 

نشان می دهد.
درباره کتاب :

پیچیدگی های  و  پیشــرفت ها 
زندگی امروزه باعث شده تا زندگی 
برای افراد بســیاری در قرن حاضر با 
مشکالت و گرفتاری ها همراه باشد. 
از طرفــی برای حل برخــی از این 
مشــکالت از راه حل هایی استفاده 
می شــود که نــه تنها آن هــا را حل 
نمی کنند، بلکه مشکلی جدید هم به 

آن اضافه می کنند. 
در این میکروکتاب می خوانید 
که چطور با اســتفاده از ۵۲ راهکار، 
خوب زیســتن را تجربــه کنید. در 
کنــار هر راهــکار و ابــزار، موانع 

آن هم بیان شــده تــا در نهایت یک 
راه حل کامل در دســتتان باشد. هنر 
خوب زیستن یکی از پرفروش ترین 
کتاب هــای دنیا و به خصوص ایران 
است.نویسنده فارغ التحصیل دکتری 
فلسفه و نویسنده ای جوان، معروف 
و پرطرفدار سوییســی است. رولف 
دوبلی به خاطر نوشــتن کتابی به نام 
»هنر شــفاف اندیشــیدن« توانست 
مــورد توجه جهانیان قــرار بگیرد و 
با انتشــار کتاب »هنر خوب زیست« 
به یکی از پرفروش ترین نویسنده ها 
تبدیل شــود. خالقیت و نوآوری در 
نوشــته هایش، او را به یک نویسنده  

محبوب تبدیل کرده است.
شــنیدن کتاب هنر خوب 
زیســتن را بــه چه کســانی 

پیشنهاد می کنیم؟
این کتاب را به تمام عالقه مندان 
به زندگی سرشار از شادی و موفقیت 

پیشنهاد می کنیم.

»ثروتمندترین 
مرد بابل«

»هنر خوب
 زیستن«

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده:
 جورج کالسون

مترجم: 
وجیهه آیت اللهی

نویسنده:
 رولف دوبلی

مترجم:
 فاطمه فراهانی

9 فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر - حســین 
دوپیکر دبیر اولین سمپوزیوم مجسمه 
سازی مشــهد که کارشناس ارشد هنر 
اسالمی است پژوهش را فرایندی منطقی 
و عقالنی می داند که در بین هنرمندان 
ایرانی ضرورت آن درک نشده است و 
تنها معطوف به پژوهشگران است و به 
روند تولیدات اثر هنری راه پیدا نمی کند.

این هنرمند در تشریح وجود پژوهش در 
تولید اثر هنری به گفتگو نشست.

پژوهش در هنر تجســمی 
معاصر از چه جایگاهی برخوردار 
اســت و چقدر آثار تجســمی و 
مجسمه هایی که خلق می شوند 

پژوهش محور هستند؟
پژوهش رکن اصلــی هر کاری 
است، که میل به پیشرفت دارد. صد البته 
کاری که بدون پژوهش و مطالعه باشد 
محکوم به نابودی و فراموشــی است. 
امروزه هر اثری که در حوزه تجســمی 
با ارزش و ماندگار است حتما هنرمند 
با آگاهــی، پژوهش و مطالعه آن کار را 

دنبال کرده است.
پژوهش فرایندی منطقی و عقالنی 
را دنبال می کند و این شاید یک قسمت 
از کار هنری باشد، اما بخش پر اهمیتی 
اســت. این اهمیت را از آنجا می توان 
فهمید که امروز در دانشــگاه های دنیا 
رشته ای به نام پژوهش هنر وجود دارد 
که پژوهشــگران را تربیت می کنند، در 
ایران هم این رشته در مقطع کارشناسی 
ارشد در دانشگاه ها تدریس می شود و 
آن هم جای بحث دارد. می توان گفت 
درصد باالیی از دانشجویان این حوزه، 
رشته های غیر مرتبط با هنر را در دوره 
کارشناسی طی کرده اند.  پژوهشگران، 
راه خود را مســتقل ادامــه می دهند و 
کمتر هنرمندی اســت کــه بخواهد از 
این ظرفیت اســتفاده کنــد. آن چه من 
به عنوان دانش آموخته رشــته مجسمه 
سازی می دانم این است که دانشگاه ها 
برنامه خاصی برای اینکه دانشجویان را 
به ســمت پژوهش سوق دهد ندارند و 
اگــر در طرح درس هــای آنان نگاهی 

بیندازیم درسی به نام روش تحقیق  پیدا 
نمی کنیم و از همان ابتدا دانشــجویان 
بیشتر معطوف به تکنیک هستند و همین 
دانشجویان امروز، مجسمه سازان فردا 

را تشکیل می دهند.
آیا رویدادهای هنری حوزه 
مجســمه ســازی بــه پژوهِش 

هنرمند در اثر توجه دارند؟ 
جریــان رویدادهای هنری مانند 
ســمپوزیوم ها، اکسپوها، گالری ها به 
عبارتی ســفارش دهندگان آثار هنری 
هســتند که جریان هنری را به ســمت 
سیاســت های خود سوق می دهند و 
برنامه جــدی هدفمنِد پژوهش محور 
برای خلق آثار هنری توسط هنرمند تا به 
امروز نداشته اند. متاسفانه اگر این را در 
اکثر نمایشگاه ها و برنامه های دیگر که 
ذکر شد، جویا شویم خواهیم فهمید که 
اکثر آنان هیچ پژوهشی در پشت اثر خود 
ندارند. امروز سفارش دهنده ها بودجه 
هایی در دست دارند که باید آن بودجه 
را صرف ساخت مجسمه کنند در این 

میــان می توانیم مســتقیم به برگزاری 
ســمپوزیوم های مجســمه سازی در 
ایران اشاره کنیم که معموال شهرداری ها 
سفارش دهنده هستند و حامی مالی این 
رویداد می شوند، بیشتر اوقات رویکرد 
مناسب و در خوری برای برگزاری این 
رویدادها شکل نمی گیرد و اکثر مجسمه 
سازانی که به این رویداد ها دعوت می 
شــوند صرفا در اجرای تکنیک قدرت 
دارند ولی هیچ شــاخصی وجود ندارد 
تا ســمپوزیومی که در ایران برگزار می 
شــود را با سمپوزیوم های مشابه خود 
در بیــرون از مرزهــای فرهنگی ایران 
متمایز کند. نه پژوهش درون فرهنگی 
و نه پژوهشی که مولفه های خاصی را 
در آن بشود پیدا کرد. البته خوشبختانه 
سمپوزیوم مجسمه سازی تهران امسال 
برای اولین بار بخش پژوهشی در کنار 
سمپوزیوم راه اندازی کرده که این جای 
خوشحالی است و باید منتظر این اتفاق 
و تاثیر آن در آثاری که در این سمپوزیوم 
خلق می شوند باشــیم. مجسمه های 
شــهری هم از این قاعده مستثنا نیستند 
زیرا باز هم ســفارش دهنده شهرداری 
اســت که تا کنون سعی نداشتند هزینه 
ای صرف بخش پژوهش کنند و اهداف 
بلندمدت را در چشم انداز خود داشته 
باشــند. در نمایشگاه ها و گالری ها هم 
می تــوان به وضوح آن را ببینیم.در کل 
هنرمند، سفارش دهنده، سیاستگزاران و 
دیگر افراد مرتبط، هنوز حاضر نشدند 
هزینــه ای برای پژوهش بپردازند و در 
سیاســت های کلی دولتمردان ما هم 
موضــوع پژوهش از جایــگاه واقعی 
برخــوردار نیســت و از اهمیت این 
موضوع کاسته شده است؛ شاید بتوان 
گفت که جایگاهی نــدارد. در نهایت 
اوضاع پژوهش در حوزه مجسمه زیاد 

امیدوارکننده نیست.
هنرمند در امر پژوهش باید 
چه مباحثی را در دایره مطالعاتی 

خود تعریف کند؟
یک هنرمند باید تاریخ مجســمه 
ســازی کشور و جهان را بداند ولی این 
نیســت که پژوهش را معطوف به امر 
تاریخی کند، زیرا در مجســمه سازی 
معاصر مفهوم مجسمه سازی از تعریف 
های کالسیک خود بسیار فاصله گرفته 
اســت و امروز ما تعریف های متفاوتی 
از مجسمه سازی را دنبال می کنیم. این 
طور نیست که مانند گذشته مجسمه ساز 
کسی باشد که خوب فیگوراتیو کار می 
کند. به همان نسبت که ما در حوزه های 
متفاوت علوم انسانی و علوم تجربی به 
پیشــرفت هایی دست یافته ایم و امور 
جزیی نیز تخصصی شــده اســت در 

مجســمه سازی هم مجسمه سازها در 
حوزه های متفاوتی از یکدیگر فعالیت 
می کنند و در نتیجه پژوهش گسترده تر 
و حساس تر می شود و هنرمند اگر می 
خواهد اثر متفاوت تری داشته باشد باید 
جهان شمول تر به کار نگاه کند و جایگاه 
خود را ابتدا در حوزه پژوهش و سپس 

آثاری که خلق می کند پیدا کند.
نظریه ترامتنیت را چگونه 
می توان در هنرهای تجســمی 

معاصر ایران بررسی کرد؟ 
بنــا به آن نظریه کــه همان نظریه 
بینامتنیت اســت و اولین بار توســط 
کریســتوا و بارت عنوان می شــود و 
توسط نظریه پردازان بعدی کامل تر می 
شــود، نه تنها در ادبیات بلکه در تمامی 
شــاخه های علمی و هنری این نظریه 
وجود دارد با این مضمون که هیچ آغازی 
وجود ندارد و همیشه متن ها وابسته به 
پیش متن های قبل از خود هســتند و 
مجسمه سازی هم از این قاعده مستثنی 
نیســت. ولی این موضوع جای بحث 
دارد. این نظریه باید در گستره فرهنگی 
ایران و متن های درون فرهنگی و برون 
فرهنگی بررسی شود. اینکه هنرمند در 
جســتجوی متن های درون فرهنگی 
باشد و بخواهد با کنکاش در این متن ها 
اثری با توجه به خصوصیات فرهنگی و 
زیســتی خود خلق کند یا نه بخواهد از 
آثار برون فرهنگی اثری از آن خود کند.  
واقعا بدون پژوهش به سختی می توان 
از آثار برون فرهنگی اثری خلق کرد که 
ویژگی های یک اثر مستقل داشته باشد، 
در بسیاری مواقع می شود کپی نه خلق، 
که در این مــدت این موضوع چالش 
های بســیاری را در حوزه تجســمی 
بوجود آورده اســت و حتــی این آثار 
در رویدادهــای مهم هنری هم حضور 

داشته اند.
در حــوزه هــای درون فرهنگی 
و آثــاری با مولفه هــای ایرانی جایگاه 
ویــژه ای دارند که در قبل از انقالب به 
این موضوع خوب پرداخته شــد و آثار 
زیادی در این زمینه توسط هنرمندان آن 
زمان خلق شد که با مطالعات میدانی و 
پژوهــش در فرهنگ عامه و مطالعات 
اجتماعی و جامعه شناســی و مطالعه 
مستقیم بر آثار بجا مانده از صنایع دستی، 
بافته ها آثار فلزی مانند قفل ها، کوبه ها، 
بخور دان ها، می توانســت آثاری نو با 
ویژگی های ایرانی بسازد و جایگاهی 
در هنر جهان پیدا کند ولی متاسفانه این 
جریان قطع و دوباره به آن پرداخته نشد.
شــما به عنوان یک مجسمه 
ســاز چقدر برای خلق یک اثر به 

امر پژوهش توجه دارید؟

این موضوعی اســت کــه باید 
بســتر آن در کشــور فراهم شود یعنی 
از فراخــوان هایی که داده می شــود، 
سفارش ها و برگزاری نمایشگاه ها به 

آن نگریست.
بــه عنــوان مثــال در بعضی از 
کشورها یک کیوریتور بابت برگزاری 
یک نمایشگاه توســط یک تیم ماه ها 
وحتی سال ها زمان صرف می کنند ولی 
متاسفانه این اتفاق هنوز در ایران نیفتاده 
است. فراخوان هایی که هیچ زمانی برای 
مطالعــه و پژوهش در آن گنجانده نمی 
شــود. در صورتی که قبل از انقالب در 
کشور انجمن حفظ آثار ملی را داشتیم که 
در مورد بناها و یا آثار هنری که قرار بود 
ساخته شود سال ها مطالعه و پژوهش 
می شد و خروجی آن می شد: مجسمه 
نادر، مجسمه فردوسی، آرامگاه خیام و 
آثار ارزشمندی که هنوز پا برجا هستند. 
بدون شــک، من نیز از این دایره خارج 
نیســتم، مگر در آثار شخصی خودم که 
هنــوز برای بعضی از ایده هایم مطالعه 

می کنم و در حال آزمون و خطا هستم.
 پژوهش در تاریخ هنر ایران 
چقــدر در تولیــد آثارتان نقش 

داشته است؟
پژوهش و مطالعه برای من مقدم 
هســتند، من مدت هاست که بر روی 
متن های درون فرهنگی مانند شاهنامه 
و آثــار نگارگــری مطالعه می کنم و به 
دنبال خوانش جدید در قالب مجسمه 
هســتم که هنوز مطالعات تکمیلی من 
ادامه دارد. بخش دیگر مطالعه تکنیکی 
و فرمــی اســت که آن را هــم در حال 
آزمون و خطا هســتم. حسین دوپیکر 
متولد بهمــن ۱۳۶۲ در تربت حیدیه، 
تحصیلکرده حوزه مجســمه سازی از 
دانشگاه نیشابور و کارشناس ارشد هنر 
اســالمی از دانشگاه هنر تبریز است و 
ســابقه تدریس در دانشگاه هنر تبریز و 

دانشگاه نیشابور را دارد. 
دبیر هنــری اولین ســمپوزیوم 
مجســمه سازی مشهد، دبیر فنی اولین 
سمپوزیوم ملی ماکو، و داوری رویداد 
های متفاوت هنری و مجســمه سازی 
در کنــار دریافت مقام اول جشــنواره 
بین المللی ارسیکا و شرکت در دومین 
ســمپوزیوم ملی پرتــره مفاخر ویژه 
هنرمنــدان تهران، ســمپوزیوم پرتره 
شــعرای آیینی تبریز، سمپوزیوم ملی  
مجسمه سازی ماکو، سمپوزیوم پرتره 
مشاهیر جلفا، سمپوریوم ملی مجسمه 
های شنی بافق و شرکت در ورکشاپ 
های مختلف مجســمه سازی بخشی 
از فعالیت هــای فرهنگی و هنری این 

هنرمند است.

 هنر ،بدون پژوهش  
محکوم به نابودی است

هنرمند حوزه هنرهای تجسمی پژوهش را رکن اصلی هنر دانست و گفت: بدون 
مطالعه، هنر محکوم به نابودی و فراموشی است اما در دانشگاه ها برنامه دقیقی برای سوق دادن 

دانشجویان به پژوهش وجود ندارد و از همان ابتدا دانشجویان معطوف به تکنیک می شوند.

شنبه 4 بهمن1399، 9 جمادی الثانی 1442 ،23 ژانویه 2021، شماره 3661، صفحه

هنرمند تجسمی:

خدمات تأسیسات، آب، برق، فاضالب و تعمیرات ساختمان
با سابقه سال ها)کلی و جزئی(

 امور تأسیساتی
در جزیره کیش کمالی 09347682054

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشــخصات و شــرایط کلی ذیل از طریق 
برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

الف ( شرح مختصر کارها :

ب( محل تاًمین اعتبار : از محل اعتبارات ملی و استانی
ج( شــرایط متقاضی :  1 – داشــتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و ضمانت 
نامــه انجــام تعهدات .3- دارا بودن رتبه 5 راه و ترابری.  لذا متقاضیانی که دارای شــرایط مذکور در بند » ج « فوق بوده و آمادگی اجرای 
پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اســناد مناقصه از ســاعت 15:00 مورخ   99/11/05   لغایت ســاعت  14:00 مورخ  99/11/14 به پایگاه 
اینترنتی ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه، ساعت  
 14:00  مورخ 99/11/25  و بازگشــایی پاکات ســاعت   09:00 مورخ 99/11/26   بود. جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس اینترنتی

 www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید. 

شناسه : 1082182روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  هرمزگان

آگهی مناقصه عمومی با شماره  99-106

مدت پیمانشهرستانمبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژه
)ماه(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت 
محورهای بخش روئیدر

محورهای بخش 22.989.264.623
12روئیدر

1.149.463.231

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشــخصات و شــرایط کلی ذیل از طریق 
برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

الف ( شرح مختصر کارها :

ب( محل تاًمین اعتبار : از محل اعتبارات  استانی 
ج( شــرایط متقاضی :  1 – داشــتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و ضمانت 
نامــه انجــام تعهدات .3- دارا بودن رتبه 5 راه و ترابری.  لذا متقاضیانی که دارای شــرایط مذکور در بند » ج « فوق بوده و آمادگی اجرای 
پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اســناد مناقصه از ســاعت 15:00 مورخ   99/11/04   لغایت ســاعت  14:00 مورخ  99/11/09 به پایگاه 
اینترنتی ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت بــه آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اســناد مناقصه، 
 ســاعت  14:00  مورخ 99/11/20  و بازگشــایی پاکات ساعت   09:00 مورخ 99/11/21   بود. جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی

 www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید.                                                                                                                                            

شناسه : 1082172روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  هرمزگان

تجدید اول آگهی مناقصه عمومی شماره  99-89

مدت پیمانشهرستانمبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژه
)ماه(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت راههای 
روستایی حوزه بخش فارغان و احمدی 

حاجی آباد

بخش فارغان و 35.521.356.674
احمدی حاجی 

آباد
12

1.776.067.834


