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عرفان پهلوانی

«رستاخيز» به فرانسه دوبله شد

ايسنا -دوبله فرانس��وي فيلم سينمايي «رستاخيز» به کارگرداني
احمدرضا درويش به پايان رسيد.دوبله فيلم تاريخي -مذهبي «رستاخيز»
به مديريت دوبالژ زياد ابرک هنرمند لبناني انجام شده است.مراحل دوبله
فرانسوي فيلم از دوم ماه مارچ ميالدي در استوديو متور در بيروت انجام
شده و آناهيتا قائم مقامي وظيفه ترجمه فارسي به فرانسه فيلم را برعهده
داشتهاست.فيلم«رستاخيز»همزمانباعيدسعيدفطرباسرگروهيسينما
آزادي در تهران اکران خواهد شد .همچنين مقرر شده است همزمان با
تهران ،اکران شهرس��تانها نيز انجام شود«.رستاخيز» به نويسندگي و
کارگرداني احمدرضا درويش ،تهيهکنندگي تقي عليقليزاده و مديريت
توليد علي قائممقامي ساخته شده است .فيلم در کنار حضور تعداد زيادي
از بازيگران ايراني از حضور هفت هنرپيشه خارجي نيز بهره برده است.
اين فيلم سينمايي با دوبله عربي با نام «القربان» و نسخه انگليسي آن با
عنوان «حسين ،آنکه گفت نه» عرضه ميشود.
سايت فيلم «رستاخيز» به آدرسhttp://rastakhizmovie.com
نيز راهاندازي شده است که شامل اطالعات ،عکسها و آنونسهاي مربوط
به فيلم است.

«چارتار» به اهواز ميرود

مهر -گروه موس��يقي «چارتار» دو روز در اهواز کنس��رت ميدهد و
همچنين در تدارک جديدترين آلبومش نيز هست که هنوز نام اين اثر
مشخص نشده است.
محمدحسين مقدس تفرش��ي ،تهيهکننده و مدير برنامههاي گروه
موسيقي «چارتار» در گفتوگو با مهر در تشريح تازهترين فعاليتهاي
اين گروه موسيقايي گفت :بعد از ايام نوروز  ۹۴برنامهريزيهايي را انجام
داديم که تور کنسرتهاي شهرستان را داشته باشيم که خوشبختانه تا
به امروز موفق به برگزاري چند کنسرت در شهرهايي مانند کرج ،شيراز و
چالوس شديم ضمن اينکه هفتم و هشتم خردادماه نيز تازهترين کنسرت
شهرستان خود را در سينما هالل شهر اهواز برگزار خواهيم کرد.
وي ادامه داد :برگزاري تور کنس��رتهاي شهرستان گروه «چارتار»
تا ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت .البته با توجه به اينکه مراحل
کسب مجوز کنسرت در شهرستانها در حال انجام است نميتوانم اکنون
اسامي شهرها را بگويم چراکه اين احتمال وجود دارد که در مکان ياد شده
تغييراتي ايجاد شود.اين تهيهکننده که چند روز پيش کنسرت ارکستر
سمفونيک البرز به رهبري سهراب کاشف را در برج ميالد با حضور وزير
امورخارجه کشورمان برگزار کرده بود درباره زمان انتشار آلبوم جديد گروه
«چارتار» نيز گفت :تمامي کارهاي مربوط به توليد آلبوم تازه گروه انجام
گرفته و اگر مشکلي پيش نيايد پيشبيني ما اين است که اواخر مرداد
يا اوايل شهريور ماه دومين آلبوم رسمي گروه نيز تقديم مخاطبان شود.
قطعا بعد از رونمايي از آلبوم جديد گروه برنامهريزيهاي ما براي برگزاري
کنسرتهاي جديد در تهران و شهرستانها آغاز ميشود.
گروه موس��يقي «چارتار» فعاليت خود را از  ۳س��ال پيش با انتشار
تکآهنگهايي در فضاي مجازي آغاز کرد .اش��عار و ترانهها و همچنين
لحن و صداي خواننده که برگرفته از ادبيات و موسيقي کالسيک ايراني
است از يکسو و همچنين ملوديها و تنظيمهاي مدرن از سوي ديگر،
فضاي متفاوتي را در موسيقي اين گروه به وجود آورد.تازهترين آلبوم اين
گروه موسيقايي با عنوان «باران تويي» به تهيهکنندگي سيدمحمدحسين
مقدس تفرشي چندي پيش وارد بازار موسيقي شد.آرش فتحي آهنگساز،
احسان حائري ترانهسرا ،آيين احمديفر تنظيمکننده و آرمان گرشاسبي
به عنوان خواننده ،گروه «چارتار» را تشکيل ميدهند.

دکتر ژيواگو با آلزايمر مبارزه ميکند
عمر ش��ريف بازيگر مشهور
مص��ري و ايفاگ��ر نق��ش ب��ه
يادماندني «دکتر ژيواگو» دچار
بيماري آلزايمر شده است.
به گ��زارش مهر ب��ه نقل از
گاردي��ن ،کارگزار عمر ش��ريف
بازيگر قديمي و مشهور مصري
اعالم کرد وي مدتي اس��ت به
بيماري آلزايمر دچار شده است.
در حالي که استيو کنيس جزييات بيشتري از بيماري بازيگر  ۸۳ساله
اعالم نکرده است ،پسر وي طارق شريف در گفتوگو با روزنامه الموندوي
اسپانيا اين امر را تاييد کرد.
ش��ريف مصري در س��ال  ۱۹۶۲با بازي در فيلم حماس��ي «لورنس
عربستان» شهرتي جهاني يافت .اين فيلم نخستين فيلم انگليسي زبان وي
بود .او نامزدي اسکار را براي بازي در نقش کالنتر علي در اين فيلم که به
کارگرداني ديويد لين ساخته شد به دست آورد .او نقش مقابل پيتر اوتول
بريتانيايي را بازي ميکرد.او سپس براي بازي در نقش اصلي فيلم «دکتر
ژيواگو» در برابر جولي کريستي بار ديگر جلوي دوربين لين رفت و جايزه
گلدن گلوب را به دست آورد .او سپس در نقش همسر فاني برايس بازي
کرد و با باربارا استرايسند در فيلم «دختر شوخ» همبازي شد.

شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ایران
منطقهاصفهان

محس��ن س��راجي در مقطع کارشناس��ي و
کارشناس��ي ارشد در دانش��کده هنرهاي زيباي
دانش��گاه ته��ران دانشان��دوزي کرده اس��ت و
سالهاس��ت که پژوهشهاي گوناگون از جمله
کتاب ارزشمند و درخور درنگ و انديشه «نظريه
سياه بازي» را به انجام و چاپ رسانيده و به گنجينه
فرهن��گ و هنر ايران افزوده اس��ت .او همچنين
نمايشه��اي گوناگوني را در مق��ام کارگردان به
صحنه برده و شماري نمايشنامه به قلم او نوشته
شدهاند .با وي پيرامون نمايشهاي کالسيک ايراني
و نقش جشنواره نمايشهاي آييني -سنتي در
حفظ ،گس��ترش و پويايي اينگونه نمايشها به
گفت وگو نشستم:
ح��ال و روز نماي��ش در ايران و نمايشهاي
آييني و س��نتي را در ايران روزگار اکنون چگونه
ارزيابي ميکنيد؟
نمايش ايران مثل کودک نارس��ي اس��ت که
سالها از تولدش گذشته و همچنان کودک است.
حاال طبق تجويز متخصصها بايد در دس��تگاه
ويژهاي قرار گيرد و امکانات ويژهاي داشته باشد و
شرايط خاصي را طي کند تا به رشد و بلوغ کافي در
حد ورود به جهان نمايش را به دست آورد .در کل
ايننمايشدرشرايطبيماريووضعيتنامساعدي
به سر ميبرد اما تالشهاي جسته و گريخته آزاد
مبتني بر هوش ،استعداد و ذکاوتهاي شخصي و
فردي نسلي از فعاالن تئاتر ايران ،روزنه اميدي در
ميان همه تيرگيهاست .آثار اين نسل تنها نقطه
اميد آينده تئاتر ماست.
در مورد نمايش سنتي ايراني ،يک راه را شروع
کردي��م ،اما فکر نکرديم که چطور بايد ادامهاش
دهيم؛ اينكه نقشه راه نداريم ،اينکه برنامهريزي
نداريم و نميدانيم قرار است به کدام نقطه دست
پيدا کنيم .چش��ماندازمان چيس��ت؟ توقعها و
انتظارهايمان از آينده اين نمايش چيست؟ اين
ابهامها به شدت اين نمايش را دچار آسيب کرده
و از همه مهمتر اينكه اقبال هنرمندان و دانشجويان
رشته نمايش در حوزههاي تحقيق و پژوهش ،پايان
نامههاي دانشجويي و اجرا در کمترين حد ممکن
است .حاال مقايسه کنيد با کارهاي پژوهشياي که
در زمينههاي مختلف آثار غيرايراني و غيرآسيايي
انجام ميشود .در واقع زيره به کرمان بردن را به
کار روي داشتههايمان ترجيح ميدهيم .از سوي
ديگر ارتباط تماش��اگر و نمايشگر هم گسيخته
شده است .به دليل اينكه براي نمايش کالسيک
ايراني برنامهريزي نداريم و هدايت اين نمايش به
شکل سنتي ،هياتي و سليقهاي صورت ميگيرد.
به دليل اينكه اين س��ليقه نميخواهد يا دوست
ندارد در ساختار و محتواي اين نمايش تغييري
اتفاق بيفتد .با نگاه دلسوزانه و متعصبانه تجربههاي
جديد امکان بروز نمييابند و اين سير تکاملي که
از س��الها پيش آغاز شده بود ،از رشد و توسعه
باز مانده است.
جش�نواره نمايشهاي آييني -سنتي به
عنوان يک برنامه روشن و مدون تا به حال16
دورهراپشتسرگذاشتهاست.ارزيابيشمااز
چگونگيروندبرگزاريايندورههاچيست؟
اجازه دهيد قدري به قبل از جشنواره بروم .من
فکر ميکنم در آغاز يک اشتباه سهوي داشتيم
که کل جريان را به گونه ديگري تغيير داد .يعني
نامگذاري شتابزده ،سليقهاي و بدون بررسي علمي
دقيق به نمايش آييني -سنتي شرايط خاصي را
براي اين نمايش رقم زد؛ به طوري که اين نام روي
حرکت و جريان اين نمايش تاثير بزرگ و مخربي
گذاشته است .در گذشته ما نمايشهايي داشتيم
به نامهاي س��ياه بازي ،تقلي��د ،تقليدهاي زنانه،
بقال بازي ،خيمه شب بازي ،تعزيه ،انواع معرکه،

گفتوگو با «محسن سراجي» پيرامون نمايشهاي آييني -سنتي ايران؛

نمایش در ایران کودک نارس است

نمايشهاي ميداني و ...که هر يک هويت مستقل
داش��تند .بعد از اينكه س��وغات بسيار ارزشمند
فرنگ ،يعني تئاتر دراماتيک وارد ايران ش��د ،ما
چنان مجذوب اين نمايش جديد ش��ديم که با
نگاههاي تحقيرآميز به آنچه خود از پيش داشتيم،
نگرس��تيم و خود تحقيري ،از آنجا آغاز شد .اين
جريان در دهههاي بعد ناخودآگاه وارد ذهن و روح
دلسوزان و شيفتگان نمايش ايراني شد و با تتمه
همان نگاه تحقيرآميز نام اين نمايش شد «نمايش
آييني و سنتي» و چون اين آمادگي ذهني درباره
داش��تههايمان وجود داشت ،پس از آن در نگاه و
تعريف فعاالن اين حوزه و پژوهشگران رسوخ کرد
و تعريفي همراه با کهنگي ،نگاه موزهاي و گريزگاه
ناگزير از جريان به روز جامعه و نسل جوان خانواده
نمايش شد .چنان که هنوز هم ميان هنرمندان
تئاتر جايگاه درجه دوم را اشغال ميکند.
پيشنهاد ش�ما براي نامگذاري اين گونه
نمايشهاي پرارزش و گرامي ،اين گنجينه
فرهنگيچيست؟
من امروز فقط ميتوانم اتفاق ساليان پيش را
نقد کنم .ولي امروز به نظر من بهترين و درست
ترين نام «نمايشهاي کالس��يک ايراني» است.
عنواني که تعريف دارد ،هويت دارد ،هويت به روز
دارد ،قابليت تغيير و تحول دارد ،ميتواند و بايد
با زمان پيش رود .البته ميتواند درگير تعبيرهاي
حس��ي و فردي ش��ود و اين جاس��ت که نقش
سياستگذاري کانونهاي نمايشهاي کالسيک،
مرکز هنرهاي نمايشي و جشنواره در چگونگي
برخورد با اينگونه نمايشي تعيينکننده است.
به نظر ش�ما چه بخش�ي از چالشهاي
نمايش س�نتي با اي�ن دگرگون�ي نام حل
خواهند شد؟
االن ديگر نوشدارو براي بيمار در حال احتضار
است .حداقل  16دوره ديگر بايد بگذرد تا قدري از
اين نگاه کهنه پسندي که بر جشنواره حاکم شده
اس��ت را تغيير بدهيم و صاحب نمايشي به روز
شده و در ارتباط با نيازها و ويژگيهاي مخاطب
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آگهي مناقصه عمومي

در زمان حال بش��ويم .نمايش ايراني در هر دوره
براي ايجاد ارتباط با مخاطب دچار تغيير و تحول
شده و از جغرافيا و فرهنگ محيط خود تاثير گرفته
و بر آن اثر گذاشته است و در يک رابطه علت و
معلولي با محيط خود قرار گرفته و ضمن نگاه به
ميل مخاطب ،سليقه و ساختار ايجاد کرده است.
اما اين اتفاق به جز موارد بسيار اندک ،فردي و به
ندرت ،در اين ش��انزده دوره ايجاد نشده و در هر
دوره از تعداد نمايشگران و تماشاگران کاسته شده
است .همين اتفاق در جريان ساختارشناسانه اين
نمايش نيز رخ داده است و امروزه با نمايشنامههايي
به شدت ضعيف و غيراستاندارد با ساختار غربي
مواجههستيمکهبهنمايشسنتيتعبيرميشوند
و در اجرا هم به استفاده از چند تکه لباس و شليته
ش��لوار و چادر و روبنده و  ...محدود ميش��وند و
اينگونه مالک و معيار سنجش نمايش کالسيک
ايراني خلق ميش��ود .در واقع اين نگاه ،دريافت
يا تعبير شخصي و حسي نسلي بسيار پرتوان و
زحمتک��ش از تاريخ به پژوهش درآمده نمايش
کالسيک ايراني است و در نهايت منجر به سرايت
اين تعريف نانوش��ته به ذهنهاي جوانان ش��ده
است .حضور اينگونه آثار سطحي که بدون اتکا به
ساختارهاي شناخته شده نمايش کالسيک ايراني
و به دور از پژوهشهاي کاربردي اس��ت ،در روند
برگزاريوهدايتجشنوارهآيينيسنتي،الگوسازي
نامناسب و مخرب را رواج ميدهد.
آيا اين همان چالشي نيست که در تعريف
تئاتر ملي هم با آن روبهرو ميشويم؟
دقيقا ،اول اينکه بايد تکليفمان مشخص باشد
که نمايش ملي يا تئاتر ملي؟ در گام بعد نيازمند
ارايه تعريف دقيق ،مشخص و علمي هستيم تا در
راستاي تعريف يگانه از نمايش ملي و سپس توجه
به ساختار اين نمايش به عنوان نمايشي با هويت
ايراني ،قابليت ايجاد ارتباط با مخاطبان در سنهاي
مختلف و در زمان حال را دارا باشد.
ما هنوز نميتوانيم تعريف مشخصي از نمايش
ايراني و تئاتر ملي ارايه دهيم .اگر آثار اکبر رادي

نمايش ايراني است ،آثار بهرام بيضايي هم نمايش
ايراني است؟ حال چه سنخيتي در ساختار اين دو
نويسندهپرتوانارزشمندوجوددارد؟وجوهتشابهي
که اين دو را در يک فصل مشترک ساختاري قرار
ميدهد ،کدام است؟ تفاوتهاي هر يک با ساختار
آثار کالسيک دنيا کدام است؟ کدام يک به تعريف
نمايش شرقي نزديکتر است؟
جايگاه جش�نواره آييني -سنتي را در
راستا و روند بهبود اين نابسامانيها چگونه
ارزيابي ميکنيد؟
جشنواره يک تاريخ دارد 16 ،دوره يعني بيش
از  32س��ال ،يعني اين جشنواره دوران جواني و
تجربهها را پشت سر گذاشته است .اين جريان با
کوشش فراوان و ايستادگي و دانش کساني چون
داود فتحعلي بيگي به انجام رسيده است .او کسي
است که سالها زندگي خود را وقف اين نمايش
کرد و در حوزه پژوهش و اجرا هم زماني فعال بود
و هنرجوياني را پرورش داد و منشا ماندگاري اين
نمايش ش��د و گاه براي نمايش کالسيک ايراني
جانفش��اني کرد و امروز اين جش��نواره بايد به
بالندگي ،ثبات ،الگوسازي و به جايگاهي محکم
و انرژيک در بطن جامعه نمايشي برسد .اما آنچه
را که به آن عالقه نشان دادهايم و موفقتر بودهايم،
بسط و گسترش جشنواره در سطح ،شکل ،فرم و
عنوان است .طی اين سالها ،هر سال بر بخشهاي
جشنواره افزوده شده است اما به تاثيرگذاري خير!
به جريان سازي اصال! دو سال يک بار يک جرياني
راه ميافتد ،تعدادي از جوانهاي عالقهمند دور هم
جمع ميشوند و تعدادي نمايش اجرا ميکنند و
پس از جشنواره تعداد اندکي از آثار در سالني که
به هيچ وجه براي نمايش کالسيک ايراني طراحي
نشده است يعني سنگلج ،اجرا ميشوند .در واقع
اينگونه نمايش براي حضرات آنقدر جدي نيست
که يکي از سالنهاي تئاترشهر يا حداقل سالني
مناسب به آن اختصاص پيدا کند .يک سالن قاب
صحنهايکهباهيچ تعريفي مناسبتهاي حداقلي
الزم ،جهت اجراي نمايش ايراني را ندارد ،در واقع با

اجرا در اين سالن نخستين گام در ايجاد ارتباط با
مخاطب در ساختار نمايش ناديده گرفته ميشود.
باز هم با اين وضعيت تعداد اندکي از آثار با اجراهاي
محدود در يک س��الن نامناس��ب اجرا ميشوند.
تع��دادي اثر توليد ميش��ود که وارد جش��نواره
ميشوند اما برخي از آثار نه صالحيت اجرايي دارند
و نه جذابيت براي تماشاگر روز و اين دور باطلي
است که جشنواره در چند دوره اخير درگير آن
شده است .من فکر ميکنم با احترام فراوان براي
برگزارکنندگان اين شانزده دوره ،جشنواره نياز به
فکرهاي ن��و و ايدههاي تازه دارد تا اين ايدهها در
جريان نمايش کشور تسري يابند.
متاسفانه شکل برگزاري جشنواره هنوز به يک
ثبات نرسيده اس��ت .اهداف و روشها مشخص
نيستند .گذشته از اينکه اهدافي که در فراخوان
ذکر ميش��ود به آن عمل نميش��ود ولي واقعا
اهداف ،روشها و راهکارها روش��ن نيستند .گويا
تع��دادي گروه و افراد برگزارکننده دور هم جمع
ميشوند و در يک جريان دورهمي يک جشنواره
برگزار ميشود.
کجاي دنيا مرسوم است که هر يک از بازخوانان
متن يا متنهايي را در همان جشنواره داشته باشند
و ايش��ان به داوري اثر خودشان بپردازند؟ کجاي
دنيا دبير جش��نواره ،خود شرکتکننده همان
جشنواره است؟ ولي در جشنواره آييني -سنتي،
بازخوان متن خودش را تاييد ميکند ،دبير متن
دارد ،بازبين متن دارد ،اثر رد ش��ده توسط هيات
بازبيني به داليل نامعل��وم در جدول اجراها قرار
ميگيرد و ...البته فراموش نکنيم که اتفاقهايي
از اين دس��ت در ديگر جش��نوارههاي ما هم رخ
ميدهند .طبيعي اس��ت که سياست نانوشته و
نامطلوب جشنواره گس��ترش پيدا کند ،ارسال
متن دبير و دوس��تان دبير و گروه برگزارکننده و
اعضاي هياتهاي انتخاب تضميني براي حضور
در جش��نواره خواهد بود و حضور يعني فرصت
دو اجراي يک اثر و رقابت و محک يک آزمايش
که آن هم اگر سالي باشد که از بهارش پيداست،
اولويت نخست با هيات برگزارکننده و دوستان و
آشنايان است و اگر فرصتي بود در اختيار ديگران
قرار ميگيرد.
نق�ش دبير اي�ن جش�نواره را در بهبود
يا رکود جش�نواره آييني -سنتي چگونه
ارزيابي ميکنيد؟
با احترام فراوان براي استاد داود فتحعليبيگي
عزيز و اشاره کوتاه به نقش ايشان در تئوريزه کردن
و بسترسازي جريان پژوهش و تربيت شاگرداني
که بسياري از ايشان امروزه استادان برجستهاي
هستند ...يک سوال اساسي اين است که فلسفه
تغيير دبير يک جشنواره چيست؟ اگر قرار باشد که
سياستهاي مدون و روش کار مشخصي را پيش
ببريم ،چه نيازي به تغيير دبير جشنواره داريم؟ اما
تغيير دبير بيش از هر چيز براي دميدن روح تازه
و پرشور به جشنواره است براي نجات جشنواره از
سکون و سکوت و يکنواختي است.
دبير کوله بارش را ميگش��ايد ،خالقيتش را
بروز ميدهد و س�لايقش را در راس��تاي اهداف
جش��نواره به کار ميگي��رد و حضورش موجب
تازگي جشنواره خواهد شد .اما وقتي يک استاد
عزيز وگرامي سالهاي سال از اجرا ،دبير اجرايي و
دبيري جشنواره را تجربه ميکند شايد جشنواره
دچار دور رکود و سکون شود.
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 مناقصهگزار :شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه اصفهان. موضوع مناقصه :واگذاري اداره امور مربوط به جايگاههاي شركتي  ،4نائين و گلپايگان.نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :ارائه رسيد وجه مبني بر واريز مبلغ  170 ,000,000ريال به عنوان سپرده
نقدي به حساب جاري شماره ( 4120075101008سيبا بانك ملي) و شناسه واريز  26/100/000/026به نام شركت
ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكي سه ماهه.
مهل��ت اع�لام آمادگي :ب��ه مدت دو هفته از تاريخ درج آگه��ي نوبت اول ،مندرج در روزنامه كه از س��ايتهاي
 HTTP://IETS.MPORG.IRو  WWW.MONAGHESE,NIOPDC.IRقابل رويت ميباشد و
تحويل آن به آدرس اصفهان ،خيابان چهار باغ ،جنب پمپ بنزين ،امور قراردادها ،تلفن624618 :
 شرايط متقاضي: كليه شركتهاي توانمند داراي گواهي صالحيت كار مرتبط و معتبر از اداره كار و امور اجتماعي. عدم وجود سوء عملكرد در پيمانهاي سنوات گذشته.شايان ذكر است اسناد مناقصه به شركتهاي داراي گواهينامه صالحيت كار مرتبط با موضوع مناقصه توزيع خواهد شد.

ضمنا متن آگهي در سايت  WWW.SHANA.IRقابل رويت ميباشد.
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خريد يك دستگاه جنتكس با سيستم
 94/3001بازيافت آب و مشخصات فني درج
شده در اسناد

تعدادي از مشخصات كلي دستگاه

 -1شاسي كاميون  scaniaمدل 6CB400P*4
( سه محوره) با قدرت موتور  400اسب بخار و انتقال قدرت
EK740 F and EG652P: PTO
 -2مخزن سه محفظه آب تميز ،لجن و تفكيك كننده با ظرفيت
كلي  10500ليتر
 -3تخليه لجن يا جك تلسكوپي  3مرحله اي هيدورليكي
 -4داراي سيستم مكش پمپ خالء با ظرفيت  1600متر مكعب
در ساعت ( ) 942CFMو توان پمپ خالء از نيروي هيدورليك
 PTOگرفته شود.
 -5پمپ فشار قوي آب توسط نيروي هيدروليكي از  PTOخودرو
گرفته شود.
 -6ظرفيت آبدهي پمپ فشار آب حداقل  350ليتر در دقيقه
باشد و...
 -7سيستم بازيافت آب يك مرحله اي با سيستم پاكسازي خودكار
و سيستم شستشوي خودكار و ...
 -8سيستم بوم تلسكوپي مكش جهت مانور عمليات راحت تر جهت
مكش مواد و ....
 -9نازلهاي شستشوي شبكه فاضالب از انواع تخم مرغي و بمبي
شكل و سه وجهي هر كدام دو عدد و نازلهاي بولدوزر قايقي
شكل و تركيبي بمبي و چرخشي بولداگ و نازل ريشه بر هر كدام
يكعدد و...
 -10ساير تجهيزات و متعلقات و همچنين مشخصات فني كامل
مورد نياز در اسناد درج شده است.
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دستگاه نظارت :معاونت بهرهبرداري آبفا خوزستان
نشاني محل فروش اسناد ارزيابي:
 -1اهواز – كيانپارس – فلكه اول – مديريت امور بازرگاني – تلفن 061-33366313
 -2تهران -بلوار كشاورز -خيابان شهيد برادران عبداله زاده ( دهكده سابق ) روبروي درب اورژانس بيمارستان پارس پالك 1/22دفتر شركت آب و فاضالب خوزستان021-88969756
مبلغ فروش اسناد  300 ,000ريال بوده و ميبايست به حساب سيبا )0105064202003غير قابل استرداد) بنام شركت آبفا خوزستان واريز شود .آخرين مهلت تحويل اسناد تا ساعت 9
روز گشايش پاكات ميباشد.
محل تحويل پاكتهاي ارزيابي  :اهواز -كيانپارس – فلكه اول -شركت آب و فاضالب خوزستان -طبقه پنجم -دبيرخانه حراست و امور محرمانه گشايش پاكات در دفتر مديريت امور قراردادها
اين شركت ميباشد.
آدرس پايگاه ملي اطالعرساني مناقصات كشور  http:// iets.mporg.irو سايت اينترنتي شركت ri.zhkafba.www : :ميباشد.
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