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سال دوازدهم
خبر

نمايشگاه تخصصي كتابهاي ادبي در تهران

نمايشگاه كتاب تخصصي ادبيات روز چهارشنبه  20خردادماه 1394
در محل كانون ادبيات ايران برپا ميشود.
انجمن ادبي «بوطيقا» كه مشابه اين نمايشگاه را در سالهاي گذشته
با حضور و استقبال شاعران ،نويسندگان و ناشران ادبي در تهران ترتيب
داده است ،اينبار با همكاري كانون ادبيات ايران و با هدف فراهم كردن
ديدار مس��تقيم پديدآورندگان با مخاطبان آثار خ��ود ،دور جديد آن را
برگزار ميكند.
صاحبان آثار و ناشران عالقهمند بهويژه آناني كه نتوانستند در نمايشگاه
كتاب تهران حضور داش��ته باشند ،از س��اعت  10تا  21روز چهارشنبه
ميتوانند كتابهاي خود را بهطور مس��تقيم به مخاطبان عرضه كنند.
همچنين مخاطبان عالقهمند ،كتابهاي مورد نظر خود را با امضاي مولفان
حاضر ميتوانند تهيه كنند.
استفاده از فضاي نمايشگاه رايگان بوده ،كتابها با تخفيف -حداقل10-
درصد به مخاطبان عرضه ميشوند.
برگزاري نشست ادبي بوطيقا و شعرخواني عالقهمندان -از ساعت 17
تا  -20از برنامههاي جنبي اين نمايشگاه كتاب تخصصي است.
عالقهمندان به ش��ركت در اين رويداد فرهنگي ،روز چهارش��نبه 20
خردادماه به كانون ادبيات ايران ،واقع در خيابان مفتح ،روبهروي ورزشگاه
ش��يرودي ،خيابان اردالن ،ش��ماره ( 25نرسيده به باغ خانه هنرمندان)
ميتوانند مراجعه كنند.

«مزار شريف» اوايل شهريور اكران ميشود
ايلنا -موسسه فرهنگي تبليغاتي بهمن سبز پخش فيلم سينمايي مزار
شريف را برعهده گرفته است و قصد دارد تا اين فيلم را در اكران دوم عيد
سعيد فطر در اوايل شهريورماه  94اكران كند.
فيلم «مزار شريف» داستان كشتار ديپلماتهاي ايراني در كنسولگري
ايران در ش��هر مزار شريف افغانستان است كه به دنبال هجوم نيروهاي
طالبان منجر به شهادت  10نفر از كاركنان كنسولگري ايران شد.
«مزار ش��ريف» با ش��عار هيچ جنگي به نفع هيچ مردمي نيس��ت در
سيوسومين دوره جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد و عالوه بر استقبال
منتقدانتوانستسيمرغبلورينبهترينموسيقيمتنفيلمرابرايبهزادعبدي
وديپلمافتخاربهترينجلوههايويژهبصريرابراياميررضامعتمديبهدست
آورد.سايت رسمي فيلم نيز به نشاني  mazarsharif.irدر دسترس است.

نيكوالس كيج در سياست ورشكسته شد
مه�ر -فيل��م «ادارهكننده» با ب��ازي نيكوالس كيج اواخر امس��ال
اكران ميشود.
اين فيلم را آستين استارك نوشته و كارگرداني كرده است و كيج در
اين فيلم در كنار سارا پالسون ،كاني نيلسن ،وندل پيرس ،برايان بات و
پيتر فوندا نقشآفريني كرده است .كيج در اين فيلم در نقش سياستمداري
ي غيرمعمولش
آرمانگرا اما آسيبپذير ظاهر شده كه بايد با عوارض زندگ 
و مشكالتي كه پس از يك رسوايي دامن شغل و زندگياش را ميگيرد،
روبهرو شود.
«ادارهكننده» اولين تجربه استارك در نوشتن فيلمنامه و كارگرداني
است.كيج  ۵۱ساله اكنون در حال فيلمبرداري فيلم «ارتش يك» ساخته
لري چارلز است .اين در حالي است كه به گزارش سيبيسي كانادا ،همين
آخر هفته (فردا) كارلتون تياتر تورنتو با يك ماراتون غيرمعمول سينمايي
به جمعآوري پول براي خيريه ميپردازد .در اين برنامه فيلمهاي نيكوالس
كيج به صورت پشتسر هم نمايش داده ميشود و هوادارانش براي ديدن
بازيگر مورد عالقهشان در اين سينما گرد ميآيند .اين ماراتون فيلم ديدن
 ۹ساعته خواهد بود.
كيج شماري از طرفداران وفادار دارد كه مثل راجر ايبرت منتقد فقيد،
او را يكي از بهترين بازيگران دنيا ميدانند.

عرف�ان پهلوان�ي -نماي��ش
«قاي��ق كاغ��ذي» ب��ه نويس��ندگي
«س��جاد بهرهمن��د» و كارگردان��ي
«زهرا مريدي» كه ماههاي ارديبهشت
و خرداد  1394در تاالر هنر به صحنه
ميرود؛ نمايش��ي اس��ت كه به دور از
ادا و اطواره��اي بيپاي��ه و تقليدهاي
كوركورانه و س��طحي از سالن انتظار
ت��االر هنر با ركني از اجرا كه بس��يار
ساده اما جذاب و دعوت كننده است
تماشاگر را درگير و همراه ميسازد.
اين ركن ،بروش��ور نمايش است؛
بروش��ور اين نمايش برگ��هاي كاغذ
گالس��ه است كه با خطوطي كه روي
آن طراحي شده است ،ميتواند تبديل
ب��ه قايقي كاغ��ذي ،يك كاردس��تي
نوس��تالژيك ب��راي بزرگترها و يك
كاردس��تي بامزه و جالب و حتي يك
اسباببازي سرگرمكننده و شاديآور
براي كودكان ش��ود .به راستي چنين
اس��ت كه در جهان پررمز و راز هنر،
بس��ياري از گاه��ان نياز نيس��ت كه
براي متفاوت بودن يا پز روشنفكرانه
گرفتن ،دس��ت به ش��عبده بزنيم و از
آكروب��ات ي��اري بجويي��م و كارهاي
عجيب و غريب بكنيم بلكه تنها كافي
است با ايدهاي ساده اما بجا ،مناسب،
خردمندانه و هوشمندانه ،افزون بر آن
كمي نوآوري و خالقيت تا اوج زيبايي
و گيرايي (جذابيت) سفر كنيم.
نمايش «قاي��ق كاغذي» از الگوي
داستاني آشنايي بهره گرفته است كه
برپايه اين الگوي داستاني ،داستانهاي
درخ��ور درنگ و انديش��ه فراواني در
ط��ول تاري��خ و در فرهنگه��اي
گوناگ��ون پرداخته ش��دهاند .در اين
الگوي داستاني ،قهرمان كه در داستان
نمايش «قايق كاغذي» يك پسربچه
اس��ت با روي دادن رخدادي در يك
س��رزمين ناش��ناخته و رازن��اك گم
ميش��ود .قهرمان همچنان كه تالش
ميكن��د ت��ا از اين س��رزمين رهايي
ياب��د و به خانه بازگ��ردد يا به جايي
امنت��ر و آش��ناتر برس��د ،تجربهها و
آزمودههاي گوناگون و ارزشمندي را از
سر ميگذراند و با رخدادهاي گاه بسيار
ترسآور و رنجآور و گاه بسيار شيرين و
دوست داشتني روبهرو ميشود.
اين الگوي داس��تاني ،بستر بسيار
مناس��بي اس��ت تا مخاط��ب همراه
با قهرم��ان ،اجزا و عناصر داس��تاني
گوناگوني مانند «تحول»« ،بازشناسي»،
«رنج»« ،ستيز»« ،تعليق»« ،كشش»،
«ترس و ترحم»« ،همدلي»« ،احتمال

آگهي ابالغ وقت دادرسي
در پرونده كالسه  45/940279وقت رسيدگي 1394/4/30ساعت  10:30صبح -خواهان :فرشته رضايي
فرزند وكالتن جعفر مصطفوي خوانده :حسين يوسفي به خواسته :مطالبه تفقات جاريه و تهيه مسكن .خواهان
دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 45دادگاه حقوقي مشهد ارجاع گرديده
و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهولالمكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به
تجويز ماده  73قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا
خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه
دوم دادخواست ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم رساند.چنانچه بعدا
ابالغي به وسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م -الف  -8840شعبه  45دادگاه عمومي مشهد
آگهي ابالغ وقت دادرسي
در پرونده كالسه  19/940167وقت رسيدگي  1394/4/31ساعت  8:30صبح -خواهان :عفت غالمي فرزند
محمود خوانده :رديف اول دادستان عمومي و انقالب مشهد خوانده رديف دوم رعد شميري فرزند محمد
مجهولالمكان خوانده رديف سوم حامد شميري و خوانده شماره چهارم عماد شميري .خواهان دادخواستي
تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  19دادگاه حقوقي مشهد ارجاع گرديده و وقت
رسيدگي تعيين شده به علت مجهولالمكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويز
ماده  73قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده
از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم
دادخواس��ت ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگي حضور به هم رساند .چنانچه بعدا
ابالغي به وسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م -الف  -8836شعبه  19دادگاه عمومي مشهد
آگهي ابالغ وقت دادرسي
در پرونده كالسه  940265وقت رسيدگي  1394/4/4ساعت  9:30صبح -خواهان :مهري محجوري فرزند
حسين خوانده:احمدبراهويي فرزند عبدالرحيم به خواسته :اثبات نسبت خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي
عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  39دادگاه حقوقي مشهد ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين
شده به علت مجهولالمكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويز ماده  73قانون
آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده از تاريخ نشر
آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم رساند.چنانچه بعدا ابالغي به وسيله
آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م -الف  -8845شعبه  39دادگاه عمومي مشهد
آگهي ابالغ وقت دادرسي
در پرونده كالسه  38/940398وقت رسيدگي يك شنبه  94/4/14ساعت  -11خواهان :مرضيه انفرادي
فرزند ابوالحسن خوانده:محمد رضا موحديان فرزند محمدعلي به خواسته :سلب حضانت و واگذاري حضانت.
خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه38دادگاه حقوقي مشهد ارجاع
گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهولالمكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه
به تجويز ماده  73قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا
خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه
دوم دادخواست ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم رساند.چنانچه بعدا
ابالغي به وسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م -الف  -8843شعبه  38دادگاه عمومي مشهد
آگهي ابالغ وقت دادرسي
در پرونده كالسه  940361وقت رسيدگي  1394/6/2ساعت  8:30صبح -خواهان :مالمجنون تيموري
عباسعلي و دادخواستي به طرفيت مريم رحماني به خواسته حضانت تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت
رسيدگي به شعبه 46دادگاه حقوقي مشهد ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهولالمكان
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويز ماده  73قانون آئين دادرسي مدني مراتب
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي ميش��ود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست ضمائم را دريافت نمايد و در
وقت مقرر باال جهت رس��يدگي حضور به هم رس��اند.چنانچه بعدا ابالغي به وسيله آگهي الزم شود فقط يك
نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م -الف  -8842شعبه  46دادگاه عمومي مشهد

سينماييها متقاضي حضور در تئاتر شدند
ورضادرميشيانازجملهكارگردانهايسينماهستندكه
پيشنهاد اجراي اثري نمايشي را به تاالر شمس دادهاند.
ما به اين دوستان گفتيم كه در نوبت اجرا قرار ميگيرند
اما اولويت اجرا با گروههاي تئاتري است.مدير اجرايي تاالر
شمس درباره جدول اجراهاي سال ۹۴اين سالن تئاتري
توضيح داد :جدول اجراهاي س��الن تا آخر س��الجاري
بسته شده است .امسال قانوني در تاالر شمس از سوي
مديريت تاالر گذاشته شده مبني بر اينكه از اين پس در
اين سالن اثري تكراري روي صحنه نميرود .طبق اين
قانون تاالر شمس در اختيار گروههايي قرار ميگيرد كه

اثري جديد را روي صحنه ببرند .اين تصميم به منظور
استفاده بيشتر گروههاي تئاتري از امكانات محدودي كه
تئاتر ايران در اختيار دارد ،اتخاذ شده است.غفاري درباره
احتمالافزايشبهايبليتنمايشهايتاالرشمستاكيد
كرد :با وجود اينكه تاالر شمس از سوي نهاد يا سازماني
حمايتنميشودوهزينههاينگهدارياينسالنتئاتري
هم باالست ،بهاي بليت نمايشها افزايش پيدا نميكند.
در حال حاضر هزينههاي س��الن از  ۲۰درصد فروش
بليت آثار تامين ميش��ود و بهاي بليتها از  ۲۰تا ۲۵
هزار تومان هستند.

تئاتر

اين روزها تعدادي از كارگردانهاي سينمايي متقاضي
اجراي اثري نمايشي بر صحنه تئاتر هستند و پيشنهاد
اجراي خود را به تاالر شمس (اكو) ارايه دادهاند.
عباسغفاري،مديراجراييتاالرشمسدربارهپيشنهاد
اجراي اثري تئاتري از سوي كارگردانهاي سينمايي در
س��الجاري گفت :تا به حال چند كارگردان سينمايي
متقاضي اجرا در تاالر شمس شده و پيشنهاد خود را به
ما ارايه دادهاند .ما اين پيشنهادها را در ليست برنامههاي
خود قرار دادهايم اما در ابتدا اولويت اجرا با گروههاي تئاتري
است.وي درباره اسامي هنرمندان سينمايي كه پيشنهاد
اجرا در اين سالن تئاتري را ارايه دادهاند ،افزود :هنرمنداني
چون آقاي داريوش مهرجويي ،هومن سيدي ،اميد بنكدار

دوشنبه  18خرداد 1394

شماره 3087

نگاهي به نمايش قايق كاغذي به كارگرداني زهرا مريدي

ساده ،اما زيبا

و ضرورت»« ،كاتارسيس» و ...را تجربه
كن��د و از س��ر بگذراند .اي��ن الگوي
داستاني ميتواند پاياني اندوهناك و
يا شاديآور داش��ته باشد .براي آنكه
ببينيم نمايش «قايق كاغذي» چگونه
پاياني را برگزيده است ،بهتر است به
تماشاي اين نمايش بنشينيم.
نماي��ش «قاي��ق كاغ��ذي» از دو
تكنيك عروس��كي س��ايه و تنپوش
بهره س��تانده اس��ت و بهرهگيري از
اي��ن دو تكنيك عروس��كي در بافت
نمايش قايق كاغذي تنيده ش��دهاند
و برآم��ده از ضرورتهايي دراماتيك
به نظر ميرس��ند .اين در حالي است
كه اين روزها نمايشهايي را چه براي
ك��ودكان و چه براي بزرگس��االن به
تماشا مينشينيم كه به نظر ميرسد
عروس��كها ب��ه زور در آن نمايشها
چپانده شدهاند به اين اميد كه برخي
از كاستيها و ناتوانيهاي اثر پوشيده و
بر جذابيت آن افزون شود .در آن دست
از نمايشه��ا ،هر اندازه هم كه تالش
ميكنيم ،ضرورتي براي بهرهگيري از
عروسك يافت نميتوانيم كرد.

آگهي معرفي داور
پيرو آگهيهاي قبلي به آقاي رضا بهشتي كالت فرزند حسين ابالغ ميگردد پيرو دادخواست طالق خانم
عاطفه ساالري به طرفيت شما مقرر است ظرف مدت  7روز از تاريخ نشر آگهي يك نفر داور واجد شرايط
خويش را به دادگاه معرفي نماييد در غير اين صورت دادگاه وفق مقررات اتخاذ تصميم مينمايد.
م -الف  -8833شعبه  16دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد مطهري مشهد
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
بدينوس��يله به آقاي حس��ن مشكاتي فرزند نظرعلي ابالغ ميشود حس��ب پرونده كالسه 16/932864
دادخواست ارائه شده از سوي خانم زهرا زهاني فرزند علياكبر به خواسته طالق در مورخ  94/4/20راس
ساعت  9:45در محل دادگاه حقوقي خانواده مجتمع شهيد مطهري مشهد جهت استماع شهادت شهود حاضر
شويد ،به تجويز ماده  73قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي
ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل
خود نسخه دوم دادخواست ضمائم را دريافت نمايد واال وفق مقررات اقدام ميگردد.
م الف  -8826شعبه  16دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد مطهري مشهد
آگهي ابالغ وقت رسيدگي
بدينوس��يله به خانم سعيده محتشمي فرزند حسنعلي ابالغ ميشود حسب پرونده كالسه 16/940202
دادخواست ارائه شده از سوي آقاي حميد شيدايي فرزند علي به خواسته تمكين در مورخ  94/4/21راس
س��اعت  8در محل دادگاه حقوقي خانواده مجتمع ش��هيد مطهري مشهد جهت استماع شهادت شهود حاضر
شويد .به تجويز ماده  73قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي
ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل
خود نسخه دوم دادخواست ضمائم را دريافت نمايد واال وفق مقررات اقدام ميگردد.
م الف  -8829شعبه  16دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد مطهري مشهد
اخطاريه
«برابر حكم ش��ماره  1393/11/18 ،9309972164801987صادره از ش��عبه  275دادگاه خانواده كرج
تهران زوجه معصومه باقريولمي به دفتر خانه مراجعه نموده و تقاضاي ثبت طالق را دارد لذا به آقاي پيروز
كجدي معراجي اخطار ميشود تا يك هفته پس از روي در دفتر خانه حضور يابد .در غير اين صورت برابر
قانون اقدام خواهد شد».
تاريخ انتشار نوبت اول  ،94/3/11تاريخ انتشار نوبت دوم 94/3/18
م الف  -21058/سيدعلي ميرسعيدي -سردفتر ازدواج  20و طالق  16كرج
ابالغيه
ش��ماره ابالغيه ،9410102611402008 :شماره پرونده ،9409982611400131 :شماره بايگاني شعبه:
 ،940149تاريخ تنظيم1394/03/16 :
خواه��ان /ش��اكي منصور عبديخواجهغياثي دادخواس��تي به طرفيت خوانده /مته��م بهمن بهمندار به
خواس��ته مطالبه خسارت دادرسي و الزام به تنظيم س��ند رسمي ملك تقديم دادگاههاي عمومي شهرستان
كرج نموده كه جهت رسيدگي به شعبه  14دادگاه عمومي حقوقي كرج واقع در كرج -ميدان نبوت  -بلوار
مالص��درا -روبروي پارك نبوت -پالك  120-124ارجاع و به كالس��ه  9409982611400131ثبت گرديده
كه وقت رسيدگي آن  1394/05/19و ساعت  09:00تعيين شده است به علت مجهولالمكان بودن خوانده/
متهم و درخواست خواهان /شاكي و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در
امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده /متهم
پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم ضمائم را
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
م الف  -20352 /مجيدي -مدير دفتر حقوقي شعبه  14دادگاه عمومي حقوقي كرج

نمايش «قايق كاغذي» دربرگيرنده
مفهومه��ا و نكتهه��اي آموزش��ي
ارزش��مندي براي ك��ودكان پيرامون
«درختان»« ،زبال��ه»« ،بازيافت» و...
اس��ت .اين نمايش توانس��ته است در
بسياري از صحنهها و لحظهها به دور از

وزارت نیرو
شرکت برق منطقهای آذربایجان

شوخيهاي كالمي سطحي با رفتار و
كردار بازيگ��ران ايجاد كمدي كند و
شوخيهايي ديداري را رقم بزند.
در بسياري از صحنهها و لحظههاي
اين نمايش ،نمايش بر پاي ه ميزانسن
و عمل بازيگران اس��توار ميش��ود و

بيديالوگ آن لحظ��ه و صحنه از بار
دراماتيك الزم برخوردار است.
نما ي��ش « قا ي��ق كا غ��ذ ي »
نتوانس��ته اس��ت از تنظيم و انتخاب
موزي��ك خوبي به��ره بگي��رد و اين
نكت��ه كم��ي دور از هنرمن��د گرامي

«اميرمحمد انصافي» اس��ت كه توقع
و انتظار بيش��تري از ايش��ان ميرود.
ه��ر موزيك و مل��ودياي كه در اين
نمايش ميش��نويم با ديگر عناصر و
اركان س��ازنده نماي��ش همچنين با
ديگر قطعههاي موزيكي كه پيش��تر
ش��نيدهايم ي��ا قبلتر ب��ه آن گوش
ميس��پاريم ،چن��دان هماهن��گ و
يكپارچه به نظر نميرس��د و گزينش
و انتخاي موزيكها و ملوديهاي اين
نمايش سطحي ،دم دستي ،شتابزده
و فك��ر اولي مينمايانند ،نه گزينش و
انتخابي برآمده از درنگ و انديش��هاي
هنرمندانه و نوآورانه...
نمايش «قايق كاغذي» در شماري
از صحنهه��ا و لحظهه��ا از ريتم كند
آس��يب ديده اس��ت در اين صحنهها
و لحظهه��ا داس��تان و درام به خوبي
جلو و پيش نم��يرود و دچار توقفي
غيرض��روري و آزار دهنده ميش��ود.
بازيگ��ر نوجوان اي��ن نمايش چندان
درخشان و به ياد ماندني ايفاي نقش
نميكن��د؛ پيش و بيش از آنكه بتوان
و بش��ود به اين بازيگر نوجوان خرده
گرفت بايد كارگ��ردان اين نمايش را
مورد نقد قرار داد.
كارگ��ردان گرامي نماي��ش «قايق
كاغ��ذي» ميتوانس��تهاند گزين��ش و
انتخاب ديگر و بهتري را داشته باشند
يا با انرژي بيشتر و نگاهي ريزبينانهتر و
جزيينگرانهتر ،يك بازي بهتري را از اين
هنرمند نوجوان بگيرند .گرچه به خوبي
ميدانيم كه كار ب��ا بازيگران كودك و
نوجوان و حتي كار با نابازيگران بزرگسال
كاري بس��يار دش��وار و نيازمند انرژي،
حوصله و شكيبايي فراوان است.

آگهي مناقصه عمومي

نوبت اول

موضوع مناقصه :خريد سگمنت حرارتي رديف Bتوربين نيروگاه گازي اروميه
دستگاهمناقصهگزار:شركتبرقمنطقهايآذربايجان
مهلت فروش اسناد :از مورخه 94/3/23لغايت94/3/27
محل فروش اسناد :تبريز -بلوار استاد شهريار جنب پارك باغالرباغي شركت برق منطقهاي آذربايجان -طبقه
دوم امور تداركات و قراردادها -اتاق 213
تهران -ميدان ونك خيابان برزيل ساختمان شهيد عباسپور طبقه دوم واحد 207آقاي محموديان شماره تماس:
021-88887086
مدت انجام پروژه 6:ماه شمسي از تاريخ مبادله يا ابالغ آن از سوي كارفرما ميباشد.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 50/000/000:ريال بحروف (پنجاه ميليون ريال) بصورت ضمانتنامه بانكي
و يا واريز نقدي بحساب سيبا به شماره 2175090408006بانك ملي شعبه برق منطقهاي تبريز بنام شركت برق
منطقهايآذربايجان
مهلتومحلتحويلپيشنهادات:
آخرين مهلت تحويل اسناد ساعت 10روز سهشنبه مورخه 94/4/23و محل تحويل پيشنهادات:
تبريز بلوار استاد شهريار جنب پارك باغالرباغي دبيرخانه شركت برق منطقهاي آذربايجان خواهد بود
بهايفروشاسناد:
 100/000ريال (يكصد هزار ريال) قابل پرداخت به حساب سيبا شماره 2175090412001نزد بانك ملي شعبه
برق منطقهاي تبريز بنام شركت برق منطقهاي آذربايجان
ساعت ،روزومحلقرائت پيشنهادات:
ساعت 11روز سهشنبه مورخه 94/4/23در امور تداركات و قراردادهاي شركت برق منطقهاي آذربايجان خواهد
بود.
شرايطخاص:
 داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه داشتن امكانات ،تجهيزات و نيروي متخصص ارائه سوابق فعاليتهاي انجام شده در ارتباط با موضوع مناقصهالزم به توضيح است به پيشنهادهاي فاقد امضاء -مشروط -مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر
در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد و ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج
است.
جهت اخذ اطالعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه فرماييد.
www.tavanir.org.ir
Iets.mporg.ir

شركتبرقمنطقهايآذربايجان

