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خبر

سپان بدرود

ايسنا -دومين اجراي رسمي گروه موسيقي «فروزان» با اجراي بيژن
كامكار در تاالر وحدت برگزار ميشود.
احسان تارخ ،مدير اجرايي گروه موسيقي فروزان  -در نشست خبري
دومين اجراي رسمي اين گروه ،گفت :اين اجرا  29ارديبهشتماه در تاالر
وحدت برگزار ميشود .اعضاي اركستر  100نفر هستند كه  80نفر آنها دف
مينوازند .اين كنسرت در بخش فارسي شامل آواز ايراني به خوانندگي امير
اثنيعشري و در بخش كردي با آواز بيژن كامكار برگزار خواهد شد.
وي ادامه داد :بين اين دو بخش ،دونوازي سنتور و تنبك با هنرمندي
ميالد كيايي اجرا ميشود.با توجه به مكان اجرا كه تاالر وحدت است و
تعداد نوازندهها ،سعي كرديم طوري چيدمان را تغيير دهيم كه از تعداد
آنها كم نشود.تارخ درباره وضعيت بيژن كامكار براي اجراي اين كنسرت
نيز گفت :حجم كار را دو قسمت كردهايم تا استاد كامكار دچار مشكل
نش��ود ،چون وي حدود پنج سال است كه درگيري بيماري است ،البته
اكنون در وضعيت روحي و جسمي خوبي قرار دارد .ما تمرينهاي مفيدي
انجام دادهايم و براي يك اجراي خوب آمادهايم.
وي درب��اره فعاليت گروه فروزان و برنامههاي آن ،گفت :اين گروه در
پنج سال اخير كار خود را با بيس سازهاي كوبهاي شروع كرده و تنظيم
قطعات آن برعهده سياوش عبدي بوده است .فروزان تالش كرده است در
اين سالها با استادان بنام موسيقي همكاري داشته باشد .اجراي روز 29
ارديبهشتماه نيز دومين كار بزرگ اين گروه پس از كنسرتي است كه در
ديماه سال گذشته در برج ميالد برگزار كرد .دو آموزشگاه موسيقي هم
حامي اين گروه براي اجرا بودند.كنسرت گروه «فروزان»  29ارديبهشتماه
ساعت  21:30در تاالر وحدت برگزار ميشود .عالقهمندان ميتوانند براي
تهيه بليت اين اجرا به سايت ايران كنسرت مراجعه كنند.

«پنجره باز» فيلم كوتاه شد

مهر -فيلم كوتاه «پنجره باز» اقتباس ادبي از داستاني به همين نام با
ترجمه علي مصفا ،توسط افشين رضايي كارگرداني شد.
افش��ين رضايي كارگردان فيلم كوتاه «پنجره باز» درباره اين اثر ۱۰
دقيقهاي به مهر گفت :فيلم كوتاه «پنجره باز» عنوان داستاني به همين
نام نوشته هكتور هيو مونرو (ساكي) است كه علي مصفا اين داستان كوتاه
را ترجمه كرده بود و ساخت آن را به من پيشنهاد كرد.
وي ادامه داد :بعد از خواندن اين داستان متوجه جذابيتهاي آن شدم
و مشورتهايي با علي مصفا براي كارگرداني انجام شد و او در نهايت لطف
كرد و تهيهكنندگي فيلم كوتاه «پنجره باز» را به عهده گرفت.
رضايي درباره داستان فيلم كوتاه «پنجره باز» گفت :اين فيلم داستان
مردي كمحوصله است كه در شهري شلوغ زندگي ميكند و از دود ،ترافيك
و شلوغي زندگي شهرنشيني خسته شده است .او به پيشنهاد خواهر خود
از شهر بيرون ميرود و در خانهاي وياليي كه متعلق به دوست خواهرش
است ،زندگي ميكند .مرد در آن خانه با حوادث عجيب و غريبي مواجه
ميشود.اين فيلمساز كه به عنوان دستيار كارگردان با فيلمسازاني چون
مهدي فخيمزاده ،كيومرث پوراحمد ،رفيع پيتز و صفي يزدانيان همكاري
داشته است ،متذكر شد :فيلم كوتاه «پنجره باز» تاثير دروغگويي بر زندگي
افراد را بيان ميكند و ماجراهايي كه مرد با آن مواجه ميشود نيز ريشه
در دروغگويي دارد.كارگردان فيلم كوتاه «يكي از آن باال تو را ميبيند» با
اشاره به اين مطلب كه فيلم كوتاه ظرفيت اقتباس ادبي را نيز دارد ،گفت:
تجربه نشان داده كه داستانهاي كوتاه ظرفيت تبديل شدن به فيلمهاي
كوتاه را دارند.افش��ين رضايي در پايان به تدوين و صداگذاري اين فيلم
كوتاه اشاره كرد و گفت :تدوين و صداگذاري توسط فردين صاحبالزماني
در حال انجام است و تا آخر هفته پايان خواهد يافت.

«ناهيد» در سالن آندر ه بازن جشنواره كن
روي پرده رفت
فيلم سينمايي «ناهيد» اولين ساخته بلند آيدا پناهنده در سالن آندره
بازن جشنواره كن روي پرده رفت.
شنبه  ۲۶ارديبهشتماه ،فيلم سينمايي «ناهيد» اولين ساخته بلند
آيدا پناهنده طي دو نوبت نمايش در سالن «دبوسي» جشنواره كن روي
پرده رفت و با استقبال تماشاگران مواجه شد.
آيدا پناهنده پس از نمايش فيلمش در جشنواره كن طي پيامي كوتاه
اعالم كرد :همه چيز عالي بود .تماشاگران چند دقيقه سرپا تشويق كردند،
واكنش تماشاگران بيش از انتظارمان بود و پس از پايان نمايش ،بسياري
از آنها تبريك گفتند...
كتايون شهابي ،پخشكننده بينالمللي فيلم «ناهيد» نيز ضمن ابراز
رضايت از واكنش مثبت تماشاگران جشنواره كن نسبت به اين فيلم ،اعالم
كرد كه خريداران خارجي هم استقبال خوبي از اين فيلم به عمل آوردند.
سايت رسمي جشنواره كن هم گفتوگويي با آيدا پناهنده انجام داده و اين
كارگردان جوان در اين مصاحبه درباره داستان فيلم ،چگونگي ساخته شدن
آن ،بازيگران فيلم و ...صحبت كرده و به صنعت سينماي فرهنگي ايران
هم كه نقش بزرگي در پهناور كردن مرزهاي فرهنگي كشور داشته ،اشاره
كرده است .ضمن اينكه نقدهايي هم از فيلم «ناهيد» در اسكرينديلي و
هاليوودريپورتر به چاپ رسيده است.بيژن امكانيان تهيهكننده ،آيدا پناهنده
كارگردان ،ساره بيات ،پژمان بازغي و نويد محمدزاده بازيگران ،ارسالن اميري
نويسنده و تدوينگر و مرتضي قيدي فيلمبردار فيلم سينمايي «ناهيد» در
اين رويداد حضور دارند.فيلم سينمايي «ناهيد» از محصوالت مركز گسترش
سينمايمستندوتجربياستكهسالگذشتهبهعنوانيكيازفيل ماوليهاي
اين مجموعه توليد شد و در جشنواره فجر هم به نمايش درآمد .اين فيلم
سينمايي در اولين حضور بينالمللي خو د در بخش «نوعي نگاه» شصت و
هشتمين دوره جشنواره كن پذيرفته شده و ضمن رقابت در جمع فيلمهاي
منتخب اين بخش رسمي ،براي كسب دوربين طاليي كن  ۶۸هم با ديگر
فيلماوليهاي حاضر در اين رويداد معتبر رقابت خواهد كرد.

عرفان پهلوانی  -ژيار يعني فرهنگ و تمدن
و معني اين واژه ،دانشي است كه اگر با واژگان و
زبان كردي هم آشنايي نداشته باشيم ،در روند
نمايشوگفتوگوهايميانكاراكترهاينمايشاز
آن آگاه ميشويم .خود كاراكتر ژيار ،كاراكتر اصلي
اين نمايش ،ميگويد :من يك پسر كرد هستم.
پس شايد منطقي باشد كه اگر اين چشمداشت
و انتظار را از نمايش «ماه و ژيار» داش��ته باشيم
كه نمايشي سرشار از زيباييشناسي ،ارزشها،
ويژگيهاي هنري و...فرهنگ كردي باش��د .اما
شوربختانه تماش��اگران با تماشاي اين نمايش
چندان با فرهنگ كردي آش��نا و از آن بهرهمند
نميشوند.نمايش ماه و ژيار بسيار اندك ،بسيار دير
و بسيار سطحينگرانه و دمدستي از داشتههاي
فرهنگ كردي بهره ميس��تان د در حالي كه اين
نمايش فرصت بس��يار زريني ميتوانست بود تا
تماشاگران و به ويژه تماشاگران كودك و نوجوان
پايتختنشين بيشتر و بهتر با يكي از فرهنگها
و مردمان درخور درنگ و انديش�� ه اين سرزمين
كه بسيار پرمايه و پرپايه هم هستند ،آشنا شوند.
يادآوري اين نكته ضروري است كه شمار درخور
نگاهي از اين تماشاگران در معرض هجوم بيامان
رسانههايي نيراني (غيرايراني) قرار دارند و ميزان
آشنايي ايشان با گونههاي گوناگون فرهنگ ايراني
چندان شايسته و بايسته نيست.
نماي��ش ماه و ژيار ب��ا حركت و موزيك آغاز
ميش��ود و تالش در ساخت تصاويري جذاب و
ديدني دارد تا آغازي دعوتكننده داشته باشد.
نمايش به نسبت از رنگ و نور و لباس به خوبي
بهره ميگي��رد و صحنهاي رنگارنگ و ديدني را
س��امان ميدهد .اما شوربختانه هم ه اين اركان
جذاب و ديدني كاركردي دراماتيك نمييابند و
بار معنايي يا عاطفي ويژهاي را به تماشاگر منتقل
نميسازند .آنچه به شدت به اجراي نمايش «ماه

در چن��د ماهي كه ش��انس مرا هم��راه و همكار
س��پان ق��رار داد ،به عن��وان جواني ت��ازهكار و بدون
پيشينه فعاليت و كار از او بسيار فراگرفته و آموخت م
خوبنويسي را.
طنز در پوش��ينه جد بيان كردن و نگاه درس��ت به
وقايع داشتن ،شنيدن و بهرهگيري از ديدگاه با اعتباران
و پيشينه نيك داران را.
آن چنان كه برنامهاي شنيداري را آنگونه عرضه
كني��م كه ش��نونده صداي كاغذ روزنام��ه و مجله را
البهالي آن احساس كند.
روانش متعالي و نيك مكان كه در كنار ش��اعري،
نويس��ندگي ،مترجمي تحقيق و ن��گارش تاريخي و
بازيگري ،س��ردبيري راديو را نيز در چنته پربارش به
همراه داشت.
روزنامه نگار و سردبير پيشين روزنامه گويا

یادبود

بيژن كامكار با «فروزان» ميخواند

كاظ�م طباطباي�ي  -كوته زمان��ي مانده به نيم
س��ده پيش -سال  -1345و دقيق در عنفوان جواني
هيچ رس��انهاي جذابيت ،گيراي��ي و همهگيري راديو
را نداشت.
اين رس��انه هميشه ماندگار به هر كس كه با آن
همكاري ميكرد ،چنان وجهه ،نام و اعتباري ميداد
كه با وجود دستمزد اندك آن روزهايش كه متاسفانه
هنوز نيز چنين است جايگاه ارزندهاي به يار و همكار
خويش اعطا ميكرد كه كماكان مزه و طعم هميشه
شيرين آن با تمام وجود احساس ميشود.
اين احس��اس قش��نگ و مانا زماني برجستهتر و
ازيادنرفتنيتر ميشد اگر جواني از دروازه ارك گذشته
خود را در كنار و جوار نمونه و دردانهاي از عرصه ادب

و نگارش ،س��رود و سرايش و گفته و گفتار ميديد و
ميتوانست از آن منبع فياض ،فيض و بهرهاي در حد
ظرفيت و توان خويش داشته باشد.
بن��ده نگارن��ده ش��يرينبختانه از دو روز پ��س از
راديويي ش��دن ،پش��ت ميزي جايي وارد ش��دم كه
ميز همسايه را بزرگمرد ادب ،هنر و فرهنگ معاصر:
محمد علي خان س��پانلو در اختيار داشت كه در آن
روزها نتهاي كنس��رت آوازه نيكش در حال تنظيم
و رديف شدن بود.
ما دو تن و خانم ماشيننويس شديم كادر و سازمان
تشكيلدهنده اولين روزنامه راديويي ايران؛ برنامهاي
با ن��ام روزنام ه گويا كه به عنوان تكميلكننده اخبار
مش��روح نيمروزي به مس��ايل ،گزارشها و خبرها با
بهرهگيري از مقاالت و نوشتههاي روزنامهها و مجالت
خارجي ميپرداخت.

شماره 3071

نگاهي به نمايش روزنامه نگار و ماه و ژيار

فرصتی که از دست رفت

و ژيار» آس��يب ميزند ،فن بيان بسيار ضعيف
بازيگران اين نمايش است .افزون بر آنكه فن بيان
يكي از ابزارهاي نخستين و بديهي هنر بازيگري
اس��ت ،اهميت و كاربرد اين ف��ن و تكنيك در
نمايشهاي ويژه كودكان و نوجوانان چند چندان
ميشود .از آن روي كه نخست كودكان و نوجوانان
همچ��ون بزرگترها خود را در بند رعايت آدابي
مانند حفظ سكوت تماشاخانه نگه نميدارند و
س��النهاي نمايشهاي كودكان و نوجوانان در
بيشتر موارد سالنهايي پرسروصدا هستند .دو
ديگر آنكه حفظ دقت و تمركز كودكان و نوجوانان
كاري بسيار مهم و دشوار است .كودكان و نوجوانان
به آساني غرق در تخيل خويش ميشوند و اگر
بازيگران نمايشهاي كودكان و نوجوانان ،مانند
بازيگران نمايش «ماه و ژيار» از فن و تكنيك بياني
شايستهاي برخوردار نباشند ،نخواهند توانست كه
پيوند گفتاري -شنيداري خوبي را با تماشاگران
برقرار س��ازند؛ در اين صورت يكي از مجراهاي
ارتباطي ميان نمايش و تماشاگر كاركرد مناسبي
نخواهد داش��ت و از ميزان ارتباط ميان نمايش
و تماشاگر كاس��ته خواهد شد .فراموش نكنيم
و از ياد مبري��م كه طبق يكي از معروفترين و
پذيرفتهشدهترين تعريفها« :نمايش ،فرآيندي
است ارتباطي ،ميان گروه اجراكننده و تماشاگران؛
ب��راي انتقال پيام يا نقد رفت��اري در مخاطب».
ن الزاما هر نمايش��ي ،برآمده از هر ايسم و
بنابراي 
مكتبي ،نيازمند برقراري ارتباط و افزايش ميزان
اين ارتباط با مخاطب است.

موسیقی

گروه موسيقي «پالت» از تازهترين آلبوم خود با نام «شهر
من بخند» در حضور مردم رونمايي كرد.
در اين مراسم رونمايي كه از لحاظ برنامهريزي ضعيف بود
روز شنبه  ۲۶ارديبهشتماه در عمارت مسعوديه تهران برگزار
ش��د ،گروه موسيقي «بمراني» كه احس��ان رسولاف ،مدير
برنامهها و تهيهكننده گروه «پالت » تهيهكنندگي اين گروه
موسيقايي را نيز بر عهده دارد ،به اجراي چند قطعه موسيقايي
در فضاي باز عمارت مسعوديه پرداختند.
گروه موس��يقي «پالت» به سرپرستي روزبه اسفندارمز و
خوانندگي اميد نعمتي هم كه اين روزها بعد از برگزاري دو
كنس��رت پرطرفدار حال و روز خوبي دارند ،در اين برنامه به
اجراي چند قطعه از آهنگهاي آلبوم «آقاي بنفش» و يكي -دو
قطعه از آلبوم جديدشان با نام «شهر من بخند» كه با قيمت
 ۱۵هزار تومان روانه بازار موسيقي شده است ،از مخاطبان و
طرفداران پر تعدادشان ميزباني كردند.
گ��روه «پال��ت» غير از اجراي اين قطع��ات كه در حال و
هواي هميشگي گروه قرار داشت و فروش حضوري آلبوم در
مراسم رونمايي با حضور اعضاي گروه و البته امضاي تعدادي
از مخاطبان بر چند بنر تبليغاتي كه در محوطه مراسم تعبيه
شده بود ،برنامه ديگري را براي حاضران با وجود اعالم قبلي
تدارك نديده بود.

نمايش ماه و ژيار تالش كرده است تا پرشمار
برخوردار از موزيك و آواز و ترانه باش��د؛ اما اين
موزيكها و ترانهها چند ايراد اساسي دارند :نخست
آنكه تقريبا در هيچكدام از بخشها ورود مناسبي
ندارند و به يكباره و ناگاه وارد روند اجراي نمايش
ميشوند؛ همچون تكهاي غيرضروري كه گويي
به زور به اجرا و نمايش چسبانده ميشوند .دوم
آنكه در ش��ماري از بخشها ،پيوند ميان واژگان
و تران��ه و آن و لحظ��هاي از نمايش را كه پيش
از آن بينن��ده بودهايم ،روش��ن نيس��ت و گويي
موزيك و ترانه چندان در پيوند و متناسب با روند
داستاني و دراماتيك نيستند .سوم آنكه آهنگها

و ملوديها ،بسيار دمدستي گزينش و پرداخته
شدهاند و اي كاش كه نمايش «ماه و ژيار» بسي
بيشتر از موزيك كردي ،اين گنجين ه پرارزش و
گرانبها ،بهره ميبرد.
داس��تان نمايش «ماه و ژيار» ،داستان ژيار،
باد ،پلنگ و پروانه اس��ت كه تالش ميكنند تا
ابر سياه را از جلوي ماه رد كنند و بتوانند ماه را
دوباره ببينند ...اما در بخشهايي ،نمايش آن چنان
درگير پيرنگها و ماجراهاي فرعي و حاشيهاي
ميشود كه چالش و گرهمحوري از ياد ميرود .از
ديگر سو ،سرزمين ما ايران ،سالها و سدههاست
كه از كمآبي و خشكسالي رنج ميبرد .آيينهاي

استقبال گسترده از يك آلبوم؛

مردم از آلبوم «شهر من بخند» رونمايي كردند

  لطفا شما به ما امضا بدهيد
احسان رسول اف ،تهيه كننده و سرمايه گذار گروه «پالت»
هم كه طي سالهاي اخير حمايت قابل توجهي از گروههاي
نوپاي موسيقي ايران داشته است ،بعد از اجراي قطعات منتخب
ن در حالي كه به دليل كيفيت بد
گروه در اين كنسرت رايگا 
سيستم صوتي كسي صداي او را واضح نميشنيد ،درباره توليد
آلبوم «شهر من بخند» گفت :اسفندماه چند سال پيش بود
كه براي اولين بار شش جوان پر انرژي را ديدم و با آنها آشنا
شدم و به نوعي مهرمان بر دل هم نشست .من اولين تجربه
تهيه كنندگي موسيقي را با اين گروه موسيقي شروع كردم و
حاال بسيار خوشحالم كه بعد از توليد آلبوم «آقاي بنفش» و
برپايي چند كنسرت مختلف در تهران و شهرستانها امروز در
خدمت شما براي رونمايي از آلبوم «شهر من بخند» هستم.
وي ضمن ارايه گزارشي كوتاه از فعاليتهاي گروه «پالت» طي
سالهاي اخير تصريح كرد :من و گروه بيشتر از همه مديون
شما هستيم كه امروز اين چنين پرشور در مراسم رونمايي از
آلبوم «شهر من بخند» حضور پيدا كردهايد .ما امروز دوباره
اينجا هستيم كه از شما قدرداني كنيم و باز هم بگوييم مديون
شما هستيم .البته امروز اين ما هستيم كه ميخواهيم با خضوع
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و فروتني از شما دعوت كنيم كه آلبوم را رونمايي كنيد و اين
شما باشيد كه روي كاورهايي كه براي شما در نظر گرفته شده
به ما امضا بدهيد و در جشن رونمايي ما حاضر باشيد .البته شما
عزيزان از ميتوانيد در سايتهايي كه براي فروش آلبوم در نظر
گرفته شده اين لوح فشرده را خريداري كنيد.
  شهر هنوز نمرده
اميد نعمتي خواننده گروه «پالت» هم در اين مراسم خطاب
به طرفداراني كه بدون صندلي نظاره گر كنسرت گروه مورد

بارانخواهي در فرهنگهاي گوناگون ايرانزمين
و به ويژه فرهنگ كردي آيينهايي بسيار مهم،
زيبا و داراي ارزشهاي دراماتيك هس��تند .نماز
باران خواندن در فرهنگ ديني ما جايگاه ويژهاي
دارد .ح��ال از چ��ه روي ،بر پاي��ه كدام ضرورت
و ني��از ،بر پاي ه كدام انديش��ه و جهانبيني ،بايد
ضدقهرمان يك نمايش ،آن هم نمايش��ي براي
كودكان و نوجوانان ،مادر باران ،ابر س��ياه بارانزا
باش��د؟؟؟!!! آيا به پيامدهاي ش��وم و تاريك اين
چنين داستانپردازياي انديشيدهايم؟؟!!
يكي ديگر از كاستيها و ضعفهاي اين نمايش
كه گويا بيشتر به نمايشنام ه آن بازميگردد ،وجود
انبوه روايتهاست .چه بهتر ميشد كه به جاي
بازگويي اين همه روايت ،رويدادها و رخدادها به
نمايش و تماشا گذاشته ميشدند .نمايش ،هنر
ت نه رس��انهاي براي بازگفت
اينجا و اكنون اس�� 
آنچه در گذشته روي داده است؛ آن هم اين همه
زياد .نمايش «ماه و ژيار» نمايشي است سرشار از
شوخيهايي كه براي كودكان و نوجوانان چندان
قابل درك و دريافت نيستند .شاهد اين ادعا آنكه
دستكم در اجرايي كه من تماشاگر اين نمايش
بودم ،تماشاگران كودك و نوجوان چندان با اين
نمايش و شوخيهاي آن ارتباط برقرار نميكردند
و نميخنديدند .دقايق پرشماري از اين نمايش
بدون انتقال بار عاطفي يا معنايي ويژهاي سپري
ميشوند و از اين روي ،اين ريتم كند به نمايش
«ماه و ژيار» آسيب زده است.

عالقه خود بودند ،گفت :ما هم مثل ش��ما هنوز بسته اصلي
آلبوم را نديده ايم اما بسيار خوشحاليم كه امروز ميتوانيم به
طور همزمان در كنار شما پكيج نهايي آلبوم را رونمايي كنيم.
به هر ترتيب آنچه براي شما در اين آلبوم تقديم شده حاصل
تالش��ي اس��ت كه از دل برآمده و از مردم همين شهر براي
مخاطبان عرضه شده است.
اين خوانن��ده در ادامه صحبتهاي خود بيان كرد :همه
اعضاي گروه «پالت» هم مانند ش��ما در اين ش��هر زندگي
ميكنند .همه ما مانند شما در اين شهر حضور داريم و با تك
تك مناطق آن خاطرههاي زيادي داريم .پس از همه ش��ما
تشكر ميكنم كه دراين مدت كنار گروه بوديد و ثابت كرديد
كه شهر هنوز نمرده و ميخندد.
مراس��م رونمايي از تازهترين آلبوم گروه «پالت» در حالي
شهروندان تهراني را رهسپار خانههاي خود كرد كه اگر گروه
اجرايي مراسم با توجه به تعداد زياد عالقهمندان در عمارت
مسعوديه ،برنامهريزي مناس��بتري را انجام ميداد به طور
حتم اين مراسم تبديل به يكي از خاطرهانگيزترين جشنهاي
رونمايي يك آلبوم موسيقايي ميشد.
فرهاد توحيدي ،مرضيه برومند ،شهرام مكري ،حبيب
رضاي��ي ،فردي��ن خلعتبري ،بهن��ام ابوالقاس��م از جمله
هنرمنداني بودند كه در مراس��م رونمايي از آلبوم «ش��هر
من بخند» حضور داشتند.
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شهرداري گرگان در نظر دارد نسبت به تامين (اجاره) تعداد  80دستگاه خودروي سواري پژو پارس ،206 ،GLX ،سمند ،ال  ،90پرايد ،ون مدل  90به باال ،خودروي وانت مزدا تك و دو كابين
مدل  89به باال ،وانت كمك دار و ون را بر مبناي قيمتهاي پايه كارشناسي رديف  1الي  7به شرح ذيل جهت ارائه خدمات داخلي خود در سطح شهر از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا كليه
لونقل خصوصي درون شهري داراي مجوز فعاليت از سازمان تاكسيراني ميتوانند از تاريخ  94/2/28لغايت ساعت  13مورخ  94/3/9به واحد امور قرارردادهاي شهرداري به آدرس
شركتها و آژانسهاي حم 
گرگان -ميدان شهرداري -شهرداري گرگان -طبقه سوم و يا به سايت شهرداري گرگان به آدرس اينترنتي  WWW.GORGAN.IRمراجعه و ضمن دريافت اسناد و مدارك مناقصه نسبت به تكميل و
ارائه آن به شرح ذيل در مدت زمان تعيين شده در پاكت الك و مهر شده به واحد دبيرخانه شهرداري به آدرس :گرگان -ميدان شهرداري -شهرداري گرگان اقدام نمايند.
 -1تعداد  6دستگاه پژو پارس و ال  90با مبلغ پايه كارشناسي در حال حركت به ازاي هر ساعت به مبلغ  75/000ريال و در حال توقف به ازاي هر ساعت به مبلغ  40/000ريال بر مبناي GPS
 -2تعداد  20دستگاه سمند ،پژو  GLXو پژو  206با مبلغ پايه كارشناسي در حال حركت به به ازاي هر ساعت به مبلغ 65/000ريال و در حال توقف به ازاي هر ساعت به مبلغ35/000ريال بر مبناي GPS
 -3تعداد  28دستگاه پرايد با مبلغ پايه كارشناسي در حال حركت به ازاي هر ساعت به مبلغ  55/000ريال و در حال توقف به ازاي هر ساعت به مبلغ 30/000ريال بر مبناي GPS
 -4تعداد  12دس��تگاه وانت مزدا دو كابين با مبلغ پايه كارشناس��ي در حال حركت به ازاي هر س��اعت به مبلغ  55/000ريال و در حال توقف به ازاي هر س��اعت به مبلغ  30/000ريال تا س��قف حداكثر
 12ساعت كار در طي شبانه روز
 -5تعداد  11دستگاه وانت مزدا تك كابين با مبلغ پايه كارشناسي در حال حركت به ازاي هر ساعت به مبلغ  50/000ريال كارشناسي و در حال توقف به ازاي هر ساعت به مبلغ  25/000ريال تا سقف حداكثر
 12ساعت كار در طي شبانه روز
 -6تعداد  2دستگاه وانت كمك دار با مبلغ پايه كارشناسي در حال حركت به ازاي هر ساعت به مبلغ 75/000ريال و در حال توقف به ازاي هر ساعت به مبلغ40/000ريال تا سقف  12ساعت كار در طي شبانه روز
 -7تعداد  1دستگاه خودروي ون با مبلغ پايه كارشناسي در حال حركت به ازاي هر ساعت به مبلغ  70/000ريال و در حال توقف به ازاي هر ساعت به مبلغ  35/000ريال تا سقف 12ساعت كار در طي شبانهروز
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