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فرهنگ و هنر

رئیس رسانه ملی:

به برنامه هفت تذکر داده شده است

| سهشنبه |  24بهمن | 1396
| شماره | 4682

فرهنگستان

رئیس رسانه ملی با تأیید صحبتهای ابراهیم حاتمیکیا
در مورد برنامه هفت ،فیلم التاری را مظلوم ارزیابی کرد.
عبدالعل��ی علیعس��کری با تأکید بر اش��تباه بودن برخی
رویکردهای برنامه هفت و ارائه تذکرات الزم در این خصوص،

فیلم سینمایی «بهوقت شام» را اثری منحصربهفرد و نمایانگر
اقتدار و انسانیت جمهوری اسالمی دانست .این مدیر تلویزیونی
همچنین با سپاس��گزاری از سردار حاج قاسم سلیمانی و سپاه
پاس��داران انقالب اس�لامی بهخاطر حمایت از این سینمایی،

فیلم س��ینمایی «التاری» را نیز فیلمی انس��انی ،عاش��قانه و
جوانمردانه عنوان کرد که در جشنواره مظلوم واقع شد.
درجریاناختتامیهجشنوارهفیلمفجر،حاتمیکیاازصداوسیماو
شخصرشیدپوربهخاطرجبههگیریمقابلاینفیلمانتقادکردهبود.

برای ققنوسی که رنگ و لعاب جشنوارهها هم چشمانش را کور نمیکند

به وقت «سرباز» دلبستهی نظام

اکران نوروزی بعد از تصویب آییننامه
شورای صنفی نمایش مشخص میشود

س��خنگوی شورای صنفی نمایش اعالم کرد قبل از
جمعبندی نهایی آییننامه شورای صنفی نمایش ،هیچ
قراردادی برای اکران نوروزی بسته نمیشود.
غالمرضا فرجی با اش��اره به اینکه جلسه دیروز شورا
برگزار نش��ده است ،گفت :در جلس��ه هفته آینده شورای
صنفی نمایش ،صنفهای عضو این شورا پیشنهادهای خود
را برای تغییر در آیین نامه اکران در سال  ۹۷ارایه میکنند.
وی تاکید کرد :البته کانون پخشکنندگان سینمای ایران
پیش��نهادهای خود را ارایه کرده ولی بعد از دریافت همه
پیشنهادها ،بررسیهای الزم صورت میگیرد.
سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش بیان کرد :پروانه
نمایش بسیاری از فیلم هایی که در جشنواره ملی فیلم
فج��ر حضور داش��تند هنوز برای ق��رارداد نمایش ارایه
نش��ده اس��ت به همین دلیل هیچ پیشنهاد و قراردادی
برای اکران نوروزی نداشتیم .فرجی تاکید کرد :تا زمانی
که برای آییننامه شورای صنفی نمایش در سال  ۹۷به
جمعبندی نرسیدهایم ،قرارداد هیچ فیلمی برای اکران
نوروزی بسته نمیشود.

اجرای نمایش «بخواب در رویاهایت»
در تئاتر مستقل تهران

نمایش «بخواب در رویاهایت» به نویسندگی محمد
چرمش��یر و همراهی رکس��انا مهرافزون به عنوان طراح
پروژه در تئاتر مستقل تهران اجرا میشود.
نمای��ش «بخ��واب در رویاهای��ت» حاص��ل کارگاه
آموزش��ی رکسانا مهرافزون در تئاتر مستقل تهران است
که ویژه کودکان ،نوجوانان و جوانان بوده اس��ت .در این
کارگاه  100س��اعته موضوعاتی همچون قصه نویس��ی،
تخی��ل ،تجس��م ،ترکیب بن��دی ،بدن و بی��ان تدریس
ش��ده و متن این نمایش نیز براساس مجموعه قصههای
هنرجویان نوشته شده است.
«بخواب در رویاهایت» جدیدترین تولید تئاتر مستقل
تهران محس��وب میش��ود که در تاریخ  28و  29بهمن
ساعت  19به صحنه خواهد رفت؛ عالقهمندان میتوانند
جهت تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.

آغاز پیشفروش اینترنتی
«بدون تاریخ بدون امضاء»

پیشفروش اینترنتی فیلم س��ینمایی «بدون تاریخ
بدون امضاء» از دیروز در سالنهای سینما آغاز شد.
«بدون تاریخ بدون امضاء» س��اخته وحید جلیلوند
از روز چهارش��نبه  25بهمنماه در سینماها به نمایش
در میآی��د .پیش فروش اینترنت��ی بلیت فیلم از دیروز
در س��النهای ک��ورش ،آزادی ،مگامال ،زندگی ،بهمن،
سمرقند ،فلسطین (اصفهان) و ونوس (قم) آغاز شد.
براساس اعالم شورای صنفی نمایش این فیلم به همراه
فیلم «آن سوی ابرها» قرار بود از  25بهمنماه اکران شود اما
به نظر میرسد اکران فیلم مجید مجیدی به تعویق افتاده
است زیرا پیشفروش این فیلم هنوز آغاز نشده است.

«رویاهای دست نیافتنی» دیدنی شدند

نمایشگاه گروهی نقاش��ی کودک و نوجوان با عنوان
«رویاهای دست نیافتنی من» در برج آزادی برپا میشود.
«رویاهای دس��ت نیافتنی من» به سرپرستی شهال
کوهس��تانی از  23بهمن در برج آزادی برپا میشود .در
این نمایش��گاه  53اثر از  27هنرمند در نگارخانه آیینه
برج آزادی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
ک��ودکان و نوجوان��ان آثار خ��ود را در دو موضوع
مهربانیه��ای م��ن و رویاه��ای دس��تنیافتی من و با
اس��تفاده از تکنیک آزاد خلق کردهاند .این نمایشگاه به
همت موسس��ه فرهنگی و هنری حریر هنر شرق از 23
تا  30بهمن در نگارخانه آیینه برج آزادی برپا میشود.
عالقهمندان میتوانند همه روزه به جز شنبهها از ساعت
 9تا  17از این نمایشگاه بازدید کنند.

مهدی رجبی
mhd.rjb17@gmail.com

بیش��تر از ده سال پیش بود
ک��ه در دی��دار با آق��ا گفته
درحاشـــیه
ب��ودی «به م��ا ه��م درجه
بدهید» و آقا گفته بود «آقای حاتمیکیا میگویند
ب��ه ما درجه بدهی��د؛ خدا به ش��ماها درجه داده،
بنده چه درجهای را به ش��ما بدهم! درجهی شما،
درجهی خدایی اس��ت .این ذوق و استعداد هنری
که ش��ماها دارید ،این همان درجهای است که به
ش��ماها داده .ما اگ��ر بخواهیم این را ب��ا ابزارهای
مادی مدرجش کنیم ،ضایعش کردهایم».
آن موقع هم میدانستم منظورت از درجه دادن،
پیدا کردن مفری برای ممیزیها و خردهفرمایشهای
آدمهایی اس��ت که پش��ت میز مصلحتاندیشی لم
دادهاند و نمیگذارند یک فیلمس��از انقالب اسالمی
کارش را درست انجام بدهد.
حاال بعد از گذش��ت بیش از یازده سال از آن
روز ،وقتی توی نشس��ت رس��انهای بعد از فیلمت
گفت��ی« :فک��ر میکنم س��ال  65بود 31 ،س��ال
پی��ش که اولین فیلم خودم «هویت» را س��اختم.
درس��ت با عملیات کربالی  5مص��ادف بود و من
باید کنار فیلم میماندم و دوس��تانم رفتند منطقه
که آن جلس��ه برایم خیلی سخت گذاشت .پس از
فیلمبرداری رفتم منطقه که برخی از دوستانم در
عملیات شهید شدند« .فیلم «به وقت شام» فیلمی
اس��ت که یک سرباز س��اخته ،من خودم را سرباز
ای��ن نظام میدان��م و همچنان دل��م میتپد برای
بچههایی که جهاد میکنند .س��واالتی که خواهد
ش��د فنی اس��ت ولی من را یک س��رباز بدانید که
همانند همان عملیات دوس��ت داشتم با آن بچهها
باش��م و اس��مم را هم در تیتراژ اولین فیلمم نزدم
و دوست داش��تم مانند آن ها گمنام میماندم که
نشد و  31سال است که ماندیم».

آن ش��ب ت��وی طبقه منف��ی  2پردیس ملت
بغض کردم .چشمانم سرخ ش��د از اینکه میبینم
کارگ��ردان محبوب م��ن (منهای یک��ی دو فیلم)
آنقدر خوب انقالبیگری را مش��ق کرده که بعد از
یازده س��ال نه تنها درج��ه نمیخواهد که خودش
را «س��رباز» این نظام میداند .حالم خوب شد که
«ابراهیم» س��ینمای ایران برای «سر»بازی اینقدر
مصمم اس��ت و س��ینه را س��پر کرده ت��ا از کیان
نظامش و نظاممان دفاع کند.
ام��ا اوج توفان ت��و آنجایی بود ک��ه اختتامیه
س��ترون و بیخاصیت جش��نواره را ب��از هم تکان
دادی و می��ز و صندل��ی مدیران عافیتنش��ین را
لرزاندی .آنجا که گفتی «من فیلمس��از وابستهام»
دلم خنک ش��د .آنج��ا که فریاد زدی «فیلمس��از
این نظامم» احس��اس غرور ک��ردم .و وقتی گفتی
«من  ۳۰س��ال اس��ت که روی این سن میآیم و
میروم ،بار اولم نیست .باید تقدیر کنم از سازمان
اوج که واقعا سربازان گمنام هستند .افرادی مانند
رشیدپور واژههایی در اینباره میسازند که مطرح
میش��ود .من اعتراض میکنم به صداوس��یما و از

اما غمت نباشد مرد میدان غیرت.
میدانم که نیست .میدانم که تو
«مامور به تکلیف» هستی و کار
خودت را میکنی .اما از جماعتی که
شیتیل و دستخوش فیلسازیشان
را از زیر دشداشه فالن شیخک
و جیب شلیته خواهر امیر بهمان
کشور بیرون میکشند نباید توقع
داشت .آنها که رزق و قوتشان به
سفره غربیها «وابسته» است ،آنها
که برای یک مشت دالر حاضرند
«فروشنده» خودشان و مملکتشان
باشند ،نمیتوانند «سرباز» باشند.
آنها همینکه بتوانند با فحشهای
آبدارتر انقالب و ایران و حتی اسالم
را زیر سوال ببرند برایشان
کفایت میکند

اکران و نقد دوزخ در اندیشه

س��ی و یکمین هفت��ه از نمای��ش فیلمهای مطرح
خارج��ی ب��ا زبان اصل��ی و زیرنویس فارس��ی ب��ه فیلم
«دوزخ» ب��ه نویس��ندگی دیوید ک��پ و کارگردانی ران
هاوارد اختصاص دارد.
دوزخ یک فیلم آمریکایی در س��بک مهیج معمایی
اس��ت که براس��اس رمانی به همین نام در سال 2013
و به قلم دن براون س��اخته شده است .این فیلم بعنوان
دنبالهای بر فیلم فرشتگان شیاطین بشمار میرود.
داس��تان فیلم از این قرار است که رابرت لندن خود را
در بیمارستانی در ایتالیا میبیند ،بیآنکه به یاد بیاورد به چه
دلی��ل در این مکان حضور دارد در ادامه او با دکتر بروکس
همراه میشود تا پرده از یک توطئه جهانی بردارد و ....
شایان ذکر است پس از نمایش فیلم ،سعید هاشمزاده
(منتقد) و محمدرضا مقدسیان(مجری منتقد) ،به نقد و
بررسی فیلم «دوزخ» خواهند پرداخت.
«دوزخ» امروز س��اعت  ١٨در فرهنگس��رای اندیشه به
نشانی خیابان شریعتی ،نرسیده به پل سیدخندان ،بوستان
شهید منفرد نیاکی اکران و سپس نقد و بررسی میشود.

ش��بکه س��ه ش��کایت به خدا میبرم .حاج قاسم
س��لیمانی میگوید من برای «به وقت شام» گریه
کردم اما ا ُف بر آن کس��ی ک��ه میگوید این فیلم
کمدی اس��ت .افرادی مانند رشیدپور واژههایی در
اینباره میس��ازند که مطرح میشود .من اعتراض
میکنم به صداوس��یما و از ش��بکه سه شکایت به
خ��دا میبرم .حاج قاس��م س��لیمانی میگوید من
برای به وقت شام گریه کردم اما اف بر کسانی که
میگویند این فیلم کمدی اس��ت .افتخار میکنم
فیلم��ی درب��اره مدافعان حرم س��اختهام و افتخار
میکنم بابت ساخت این فیلم از عزیزی مثل حاج
قاس��م سلیمانی هدیه گرفتم .من اعتراض ميكنم
به تلويزيون .من از مسئوالن شبكه  ٣و  ٢شكايتم
را ب��ه خدا مىبرم .اين لجبازي و نگاه زش��ت را به
خدا ش��كايت مىبرم ».اینجا بود که میدانس��تم
فرم��ان حمل��ه ب��ه «ققن��وس» صادر میش��ود و
فروش عاش��قِ عط ِر آرو ِغ غربیها چه
ِ
لش��کر وطن
حملههایی که نمیکنند.
اما غمت نباشد مرد میدان غیرت .میدانم که
نیست .میدانم که تو «مامور به تکلیف» هستی و
کار خودت را میکنی.
ام��ا از جماعت��ی که ش��یتیل و دس��تخوش
فیلسازیش��ان را از زیر دشداش��ه فالن ش��یخک
و جیب ش��لیته خواهر امیر بهمان کش��ور بیرون
میکش��ند نبای��د توق��ع داش��ت .آنها ک��ه رزق و
قوتش��ان به سفره غربیها «وابس��ته» است ،آنها
ک��ه برای یک مش��ت دالر حاضرند «فروش��نده»
خودشان و مملکتشان باشند ،نمیتوانند «سرباز»
باش��ند .آنها همینکه بتوانند با فحشهای آبدارتر
انقالب و ایران و حتی اس�لام را زیر س��وال ببرند
برایشان کفایت میکند.
آنه��ا فیل��م حم�لات وحش��یانه امری��کا به
ع��راق و افغانس��تان و ...س��ینمای اس��تراتژیک
هالی��وود میدانند ،اما اگر اینجا کس��ی از دالوری
شیربچههای مدافع حرف بگوید ،اسمش را «فیلم
سفارشی» میگذارند .اینها برای سربازان آمریکایی
هم جان میدهند و هم...
آنها همان کسانی هستند که با پول «ارگانی»
فیلم و سریال خودشان را میسازند و بعد از اینکه
چکهایش��ان پاس شد ،زبان باز میکنند و نقش

فتوحات گلشیری به صحنه میرود

نمایش «فتوحات گلش��یری» به کارگردانی یوس��ف
باپیری از فردا در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
«فتوحات گلشیری» به دراماتوژی مجتبی کریمی و
کارگردانی یوسف باپیری از  25بهمنماه در تاالر چهارسو
روی صحنه میرود .نمایش «فتوحات گلشیری» کوالژی
از جهان داستانهای کوتاه هوشنگ گلشیری است.
عباس جمالی ،بهار کات��وزی ،فرزانه میدانی و مریم
نورمحمدی به عنوان بازیگر حضور دارند.
محمد قدس مجری طرح ،اش��کان خیلنژاد مش��اور
هنری ،سریه شمسی زاده طراح صحنه ،روحاهلل شمسیزاده
گرافیک صحنه ،جعفر جامهبزرگی و رضوان یارایی نقاشی
صحنه ،محمد میرس��لطانی ،عباس میرسلطانی ،مرتضی
چراغعلی گروه ساخت دکور ،ملیکه انصاری طراح لباس از
عوامل این نمایش هستند.
نمایش «فتوحات گلش��یری» به کارگردانی یوسف
باپیری از روز چهارشنبه  25بهمنماه ساعت  20با مدت
زم��ان  60دقیقه و قیم��ت بلیت  30هزار تومان در تاالر
چهارسو مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود.

ﺁﮔـﻬـﻲ ﻣـﻨـﺎﻗـﺼـﻪ ﻋـﻤـﻮﻣـﻲ

اپوزیس��یون به خود میگیرن��د و مثال از «مردم»
میگویند.
اینها همانهایی هس��تند که با دست کردن
در جی��ب و صندوق م��ردم« ،هزار و یک ش��ب»
برای مردم قصه «ش��هرزاد» میگویند و نانش��ان
را درشتتر و برشتهتر میکنند.
خوشحالم که ش��بیه اینها نیستی .و نباید هم
باش��ی .آنها که امروز چشمانش��ان را بس��تهاند و
دهانش��ان را به هر ناس��زایی باز کردهاند فراموش
کردهان��د که در همین نظام س��ه فیلم تو را س��ر
بریدند و صدایت در نیامد« .موج مرده»ات را مثله
کردن��د« ،به رن��گ ارغ��وان»ت را در همان دولتی
که ش��عار آزادی میداد ،توقیف کردند و «گزارش
یک جش��ن» را هم بس��تهبندی کردن��د و به انبار
فرس��تادند .ام��ا دم نزدی و کار خ��ودت را کردی.
اینه��ا همانهایی هس��تند که با همی��ن تلویزیون
دیده ش��دند و «گنده» ش��دند ،اما وقتی اسمشان
از تیتراژ یک برنامه حذف ش��د« ،ش��لوارک» به پا
کردند و س��از مخالف ک��وک کردند .همانها که تا
دی��روز برای رای آوردن «برخیها» جیغ «بنفش»
میکش��یدند و همهچی��ز را از صدقهس��ر «تدبیر»
دولت ژنرالهایشان میدیدند ،اما به محض اینکه
عوارض خروج از کشورش��ان چند برابر شد ،فریاد
کشیدند و از مشکالت «مردم» گفتند .همانها که
در «کمدی»های احمقانه خود غرق شدهاند و فکر
میکنند که فکر میکنند .همانها که یاد گرفتهاند
بهترین راه گول زدن مردم و برداش��تن کالهش��ان
هس��ت .اینها همانهایی هستند که تا دیروز شعار

هنارس با صدای حسین رضا منتشر میشود

«حس��ین رضا» از خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی
اسفندماه امس��ال جدیدترین آلبوم موسیقی خود را در
ژانر فولکور لکی منتشر میکند.
ای��ن آلبوم ش��امل  ۹قطعه به نامه��ای «هنارس»،
«آم��ان گلی��ا»« ،میمن��ای»« ،هرن��گ»« ،آواز گالرا»،
«پالمار»« ،چلس��رو»« ،چله بر» و «س��ار خس» است و
توسط ش��رکت «نوای زاگرس لرس��تان» منتشر خواهد
شد.
آهنگس��ازی این قطع��ات نیز برعهده حس��ین رضا
ب��وده و تنظیم قطعات برعهده مهدی مرتضایی اس��ت و
ترانهس��رایی آن را مرتض��ی خدایگان انجام داده اس��ت.
در آلب��وم هن��ارس همای��ون پش��تدار (کمانچ��ه آلتو)،
محم��د ذوالنوری (تنبور) ،باب��ک پیمانی (تمبک ،دف)،
رضادربن��دی (تمبک ،دف ،دهل) ،به��زاد رواقی (تار ،بم
تار) ،احس��ان عبدیپور (سرنا) ،علی رضا عقیقی ( عود)،
ساالر غفاربجویی ( ویولن سل) ،اشکان مرادی (کمانچه
آلت��و) ،مهدی مرتضایی (س��نتور) و مهرن��وش مهرپویا
(ویوال) همکاری داشتهاند.

«نه غزه نه لبنان» س��ر میدادند و وقتی داعش به
تهران رسید تنبان و شلیته و شلوارکشان را خیس
کردند و از «اتحاد» و «با هم هستیم» گفتند.
ابراهیم جان سینمای ایران و نظام؛
ت��و کار خ��ودت را بک��ن .درد اینه��ا از جای
دیگری اس��ت .اما یادت باش��د ک��ه بیخ گوش که
ن��ه ،دوکیلومتری اینها تیر مش��قی ه��م نباید در
ک��رد .که خواب نازش��ان به هم میریزد و ش��مار
زخمه��ای بسترش��ان از دستش��ان در م��یرود.
اینها دوس��ت دارند سرش��ان را در ب��رف کنند و
دستش��ان را به طرف دشمن دراز کنند .اینها به
این زندگیِ سراس��ر دریوزگی عادت کردهاند .اینها
اپوزیسیونبازی را هم خوب مشق نکردهاند که اگر
کرده بودند ،اینقدر معرفت و ش��جاعت داشتند که
دستکم «مستقل» باشند و نان شبشان را هم از
تنور جمهوری اسالمی درنیاورند و صبحانهشان را
پای میز اروپاییها و امریکاییها به بدن نزنند.
حرفه��ای ت��و ،فیلمه��ای ت��و و دغدغهها و
بغضهای��ت در تاریخ ایران ثبت و ضبط میش��ود
و آیندگان قضاوت خواهند کرد که «سرباز نظام»
ب��ودن بهتر ب��ود یا عافیتطلبی و ن��ان خوردن از
سفره رنگارنگ غربیها.
راستی حرف این به اصطالح اصالحطلبهای
ن��ان به ن��رخ روز خور را جدی نگی��ر .اینها عادت
کردهان��د ،مخال��ف دیگی باش��ند که برایش��ان
نجوش��د .ت��و ح��اال جایی ایس��تادهای ک��ه همه
نقشههای چندسالهش��ان برای غیرتزدایی ایرانی
و پریدن در آغوش دشمن را بر باد دادهای.

یک راه بهتر بازنشر شد

کت��اب «ی��ک راه بهتر» نوش��ته نورا حقپرس��ت با
تصویرگری زهرا مدرس��ی از سوی کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان منتشر شد.
این اثر فانتزی در قالب داس��تان حیوانات مناس��ب
گروه سنی «الف» ( ۳تا  ۶سال) است.
حیوان��ات جن��گل درگی��ر ش��یطنتهای خرگوش
کوچکی هستند که دردسرهایی را به وجود آورده است.
در گام اول آنها تصمیم میگیرند تا از «پشمکی» انتقام
بگیرند اما با تغییر فص��ل اتفاقهای جدیدی در زندگی
آنها رخ میدهد.
ای��ن اثر که پی��ش از این در س��ال  ۱۳۷۵به چاپ
رسیده اس��ت ،هماکنون با ویرایش و صفحهآرایی جدید
بازنش��ر شد .در عین حال نسخه انگلیسی این کتاب نیز
در سال  ۱۳۹۵از سوی کانون منتشر شده است.
عالقهمندان میتوانند این اثر را که در قطع خشتی
و در  ۲۴صفحه منتشر شده است از تمامی فروشگاههای
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سطح کشور
به قیمت  ۳هزار و  ۵۰۰تومان خریداری کنند.
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ – ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﮐﺮﺝ

ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ )ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ( ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺁﺏ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ
ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﮐﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﻗﺒﻠﻲ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ٩٦/١١/٢٥
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-١ﻧﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻫﺎ:
ﺭﺩﻳﻒ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻧﻮﻉ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﻣﺒﻠﻎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ )ﺭﻳﺎﻝ(

۱

ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﺏ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺎﻥ

ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ )ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ(

۱/۹۵۱/۰۰۰/۰۰۰

۳۹/۰۱۸/۸۴۴/۷۷۵

ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ :ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ٩٦/١١/٢٥ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ٩٦/١١/٣٠
ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ :ﺳﺎﻋﺖ  ٢٠ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ٩٦/١٢/١٠
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ٩٦/١٢/١٢
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻒ:
ﺁﺩﺭﺱ :ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻗﺪﺱ -ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﻱ -ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻲ  ٨٨١٤٦٤٩٩١٣ﻭ ﺗﻠﻔﻦ  ٠٣٨٣٣٣٣٥٠٣٥ﻭ  ٠٣٨٣٣٣٣١٥٠١ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ-ﺷﺮﮐﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

