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با نمایشگاه

کیهان کلهر در آخرین کنسرتش برای سیلزدگان نواخت

هر شب حوالی ساعت  20:30روبهروی تاالر وحدت تهران
جای سوزن انداختن نیست و بلوار شهریار به فرهنگیترین
حالت ممکن درمیآید .تماشاگران نمایش سقراط پس از اتمام
نمایش در حال ترک سالن هستند و مشتاقان کنسرت کیهان
کلهر در انتظار آغاز برنامه .در پیادهرو نوازندهای خیابانی در حال
نواختن است .بازار بحثهای فرهنگی هم حسابی داغ است.
م و کیفیش صحبت میکنند
آنها که نمایش را دیدهاند درباره ک 
و آنها که منتظر کمانچه کلهر هستند ،درباره آنچه انتظارشان
را میکشد ،گفتوگو میکنند .حدود ساعت  21درهای ورودی
تاالر وحدت به روی عالقهمندان موسیقی گشوده میشود .در
البی سالن صدای سازهای که در حال تست صدا هستند ،به
گوش میرسد .هر گوشه چند نفری ایستادهاند ،صحبت میکنند
و عکسی ب ه یادگار برای شبکههای اجتماعیشان میگیرند .قرار
بود کنسرت ساعت  21:30آغاز شود .تقریبا همین زمانها بوق
باز شدن درهای سالن اصلی به گوش میرسد .کمکم تمام
صندلیهای قرمز پر میشوند و همه با اشتیاق منتظر ورود کلهر
و گروهش هستند .پیش از آغاز برنامه ،از تماشاگران خواسته
میشود که در طول برنامه از موبایل استفاده نکنند و عکسی و
فیلمینگیرند.
چراغها خاموش میشوند .همه چشمها به سن دوخته
شده .در تاریکی گروه آرام روی صحنه میآید و هر یک از
نوازندگان در جای خود قرار میگیرند .صدای ممتد تشویق
پیدرپی حاضران قطع نمیشود ،کلهر دستی برای تماشاگران
تکان میدهد .اینبار اما کمانچه ،اولین سازی نبود که کلهر
مینواخت و بهجایش سهتار را به دست گرفت .با شنیده شدن
اولین نت سهتار کلهر ،سکوت بر سالن حاکم میشود .گوشها
تشنه هنر دستان این هنرمند است .ترکیب صدای سهتار،
ویولن و ویلونسل عجیب بههم میآید .قطعه نخست ،قطعه
«طرقه» از آلبوم «شب ،سکوت ،کویر» است .در طول قطعه،
نور صحنه کمیبیشتر میشود اما در بیشتر لحظات کلهر در
روی صحنه میدرخشد.
پس از پایان قطعه نخست ،کلهر گروه نوازندگانش را معرفی
میکند .در این کنسرت ،پدرام فریوسفی و نیلوفر محبی ویولن
مینوازند؛ میثم مرودستی ،ویوال؛ آتنا اشتیاقی ،ویولونسل؛
بهتاش ابوالقاسم ،سازهای کوبهای .نوازنده باس هم تونی اوور
واتر است که از هلند برای همراهی این گروه آمده است.
کلهر درباره قطعه دوم یعنی «آتشگاه» اینگونه گفت« :دوست
عزیزی که من در پروژه «جاده ابریشم» با او همکاری میکنم،
یعنی آقای جیکوبسن (نوازنده آمریکایی ویولون و آهنگساز عضو
گروه جاده ابریشم)  14سال پیش به همراه چند نفر دیگر به ایران
میآید ،بیست روز در ایران بودند و کمی درباره سیستم موسیقی

نوبت دوم

فریاد «شهر خاموش»
ِ

فاطمهامینالرعایا

نوای سحرانگیز کمانچهاش هوش از سر میبرد .کافی است او بنوازد و چشمانت را ببندی تا قدم به دنیای سحرانگیزی بگذاری
که انگار چند پله باالتر از دنیای اینروزها است؛ دنیایی که نهتنها تو را غرق لذت میکند بلکه به تفکر وادارت میکند تا بتوانی از
دریچهای دیگر به اتفاقات نگاه کنی .این روزها کیهان کلهر دوباره در تهران مینوازد تا «صدای خاموش» را به گوش همه برساند.

امسال ،آغاز
خوبینداشتیم
و بالیای طبیعی
که البته با
ندانمکاریها و
بیمباالتیها،
تشدید شد.
وقتی صحبت از
یمباالتیبشر
ب 
میشود ،میتوان
به یاد قطعه
«شهر خاموش»
افتاد
ایرانی تحقیق کردند و در این سفر  20روزه 2 ،روز به اصفهان
رفتند .آنها از زیبایی شهر اصفهان بسیار لذت برد ه بودند اما
آنچه بیش از هر چیز آنها را مسحور کرده بود ،یک آتشگاه دوره
ساسانی در خارج از شهر بود .این آتشگاه به شدت روی او تاثیر
گذاشته بود و این قطعه را برای کمانچه و کوارتت زهی ساخت.
اسم این قطعه هست «آتشگاه»».
پس از این توضیح کوتاه ،سرانجام کمانچهاش را به دست
میگیرد تا زخمه کمانچهاش روح حاضران را بهپرواز درآورد .با
هر نتی که به گوش میرسد ،میشود دیوارها ،سنگفرشها،
آسمان و دیوارهای آتشگاه را تجسم کرد .در نیمههای قطعه حتی

میشود حیرت و شکوه سازنده از بنایی که دیده بود را بهخوبی
احساس کرد .همنوایی سازهای غربی و کمانچه هر شنوندهای را
سر شوق میآورد.
پس از اتمام این قطعه ،کلهر به معرفی قطعه سوم یعنی
«محبوب من ،مرا از خود مرنجان» میپردازد و میگوید« :دوست
من کالین (جیکوبسن) که در ایران بود ،طی همان تاثیراتی که از
محیط گرفته بود ،با شعر نظامی و داستان لیلی و مجنون آشنا
شد .او ترجمه این شعر را خوانده بود و بر اساس یک مصرع از
اشعار نظامی در این داستان این قطعه را ساخته بود ،اما من
هرچه گشتم ،معادل فارسی آن را در شعر نظامی پیدا نکردم

«مصرف بی رویه آب ،مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است»

وزارت نیرو وزارت نیرو

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب( 98/4-52/تجدید)

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد لولــه آبــده  6اینــچ بــا بــوش را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره
( )2098005963000004برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ  98.1.26مــی باشــد.
مبلغ برآورد4.620.000.000 :ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 231.000.000 :ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضاب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :مورخ  98.1.26لغایت 98.1.28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاریخ 98.2.7
آخرین مهلت تحویل پاکت(الف) :به صورت حضوری ساعت  14روز شنبه مورخ  98.2.7به دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان کرمان می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9:30روز یک شنبه تاریخ 98.2.8
محل تامین اعتبار :اسناد خزانه اسامی سررسید 98.7.22
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس:کرمان بلوار  22بهمن شرکت آب و فاضاب استان کرمان تلفن034-33222960 :
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام 88969738 :و 85193768
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت اول 98/1/26:
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
1387

«مصرف بی رویه آب ،مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است»

وزارت نیرو

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب( 98/3-52/تجدید)

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد کابــل گــرد مســی افشــانه را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه شــماره ش کرت آب و افضالب استان کرمان
( )2098005963000003برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور
و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.تاریخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ  98.1.26مــی باشــد.
مبلغ برآورد17.708.765.000 :ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 885.438.250 :ریال به صورت ضمانت بانکی (فرایند ارجاع کار) در وجه شرکت آب و فاضاب استان کرمان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :مورخ  98.1.26لغایت 98.1.28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاریخ 98.2.7
آخرین مهلت تحویل پاکت(الف) :به صورت حضوری ساعت  14روز شنبه مورخ  98.2.7به دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان کرمان می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9روز یک شنبه تاریخ 98.2.8
محل تامین اعتبار :اسناد خزانه اسامی سررسید 98.7.22
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس:کرمان بلوار  22بهمن شرکت آب و فاضاب استان کرمان تلفن034-33222960 :
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934
دفتر ثبت نام 88969738 :و 85193768
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/1/27 :
تاریخ انتشار نوبت اول 98/1/26:
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
1386

نوبت اول

آگهی مناقصه  -شماره مجوز 1398 . 291

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شماره تقاضا و مناقصه

تقاضای شماره  M-9740429-YKمناقصه شماره 97/156

شرح اقالم درخواستی

خرید :فیلتر هوای ورودی توربین گازی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  2/830/000/000ریال می باشد

نوع تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و یا ارائه چک تضمین شده بانکی

تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

98/03/04

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

98/03/18

تاریخ گشایش پاکات فنی

98/03/28

تاریخ گشایش پاکات مالی

98/04/18

آدرس و تلفن مناقصه گذار

استان بوشهر ،عسلویه ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ،فاز  2و  -3مدیریت بازرگانی -واحد
خرید -تلفن07731312316 :

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفن های  07731312216و  07731312207تماس حاصل فرمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول 98/1/27

بنابراین این اسم را روی آن گذاشتیم».
آغاز قطعه باز هم با صدای کمانچه است .شاید به دلیل
خاستگاه این قطعه باشد که اینچنین میشود با آن رابطهای
عمیق احساس کرد .در طول قطعه انگار واقعا به میان صفحات
ی و مجنون پرتاب میشوید .شاید حتی بتوانید تصاویر
داستان لیل 
مینیاتوری کتاب را هم ببینید که در هر صفحه بهدنبال یکدیگر
میدوند و با هم گفتوگو میکنند .عجیب است که یک نوازنده
غربی به این خوبی توانسته قطعهای بسازد که آنقدر ایرانی باشد!
آخرین قطعه این کنسرت ،قطعه «شهر خاموش» است .کلهر
ضمن همدردی با هموطنان سیلزده درباره این قطعه میگوید:
سالها پیش تحتتاثیر اخبار حلبچه قرار گرفتم و فکر کردم باید
کاری در این زمینه انجام دهم .این قطعه را برای یادبود قربانیان
حلبچ ه ساختم .امسال آغاز خوبی نداشتیم و بالیای طبیعی که
البته با ندانمکاریها و بیمباالتیها ،تشدید شد .فکر میکنم
وقتی صحبت از بیمباالتی بشر میشود ،میتوان به یاد این
قطعه افتاد .ما میتوانستیم به طبیعت بیشتر احترام بگذاریم و
بافت گیاهی و جانوری را حفظ کنیم اما گاهی خودخواهی باعث
میشود فکر کنیم ما تنها موجوداتی هستیم که روی زمین زندگی
میکنیم و این مسائل تشدید شد .ما قطعه «شهر خاموش» را
به یاد هموطنانمان که درگیر شدند و آسیب دیدند و بسیار در
مضیقه هستند ،اجرا میکنیم» .صحبتهای کلهر در این بخش
بارها با تشویق حضار همراه شد.
و اما قطعه آخر .کافی است چشمانتان را ببندید و دل بدهید
به نغمه سوزناک کمانچه .نتهایی که مشخصا درد را مینواخت،
از ترس و دلهره پیش از بمباران تا اوج حادثه ،پیکرهای بیجان در
گوشه کوچهها و خانهها و ...همه و همه با زخمههای کیهان کلهر
پیش رویتان زنده میشوند .در میانههای قطعه ،صدای ضجه
مادران در حالی که فرزندان بیجان خود را میدیدند که چگونه
بیگناه به خاک افتادند ،به خوبی از پس نتها شنیده میشد؛
صدای سوگواری و مویه مادری که همراه میشد با سوگواری
هموطنان .پایان قطعه عزمی جزم برای بازسازی استنباط میشد،
امیدی به فردا .بیشک هنگام شنیدن این قطعه ،نفسها در
سینه حاضران حبس شده بود.
این قطعه با تشویق بسیار روبهرو شد و با پایان آن کنسرت
نیز به آخر رسید اما تشویقهای پیدرپی کلهر و گروهش را
به صحنه باز گرداند تا قطعه دیگری بنوازند .در کنسرتهای
کلهر ،فریادهای کردی عالقهمندان اتفاق عجیبی نیست که او با
مهربانی به آنها عکسالعمل نشان میداد و با پایان قطعه آخر،
این شب بینظیر هم به پایان رسید اما بیتردید ذهنها درگیر
تفکر پس این قطعات خواهد ماند و این رسالتی است که هر
هنرمند باید بهدنبالش باشد!

ft.aminoroaya@gmail.com
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وزارت نیرو

ش کرت آب و افضالب آرذبایجان شرقی

کیهان بهمنی با معرفی کتابهایی که در
نمایشگاه کتاب امسال دارد از وضعیتی که به
گفته خودش هر سال در نمایشگاه کتاب از آن
ناراحتی میکشد ،میگوید.
این مترجم در گفتوگو با ایسنا ،درباره
وضعیت نمایشگاه کتاب در این سالها و
انتظاراتش از آن اظهار کرد :اولین مسئله
نمایشگاه کتاب ،شلوغی و ازدحام آن است که
همیشه در نمایشگاه بوده و جو نمایشگاه را از
جو فرهنگی دور میکند .بیشتر هم موسساتی
که در حوزه کتابهای دانشگاهی و کنکور کار
میکنند ،جو نمایشگاه را عوض میکنند .کاش
میشد آنها را جدا کنند و کسانی که برای
کتاب خواندن میآیند ،فضای خیلی بهتری
داشته باشند؛ به جای اینکه تبلیغات موسساتی
را که کتابهای کنکوری دارند بشنوند .هر سال
هم داریم از این مسئله ناراحتی میکشیم.
او سپس به تأثیری که بحران فعلی حوزه
نشر بر نمایشگاه کتاب امسال و مخاطبان آن
خواهد داشت اشاره کرد و گفت :این وضعیت
تأثیر وحشتناکی میگذارد؛ مثال ًبرای خود من
اینطور بود که تا قبل از این هر کتابی را به
ناشر میدادم ،بالفاصله منتشر میشد ولی
حاال کتابهایی دارم که شش ،هفت ماه است
منتظر چاپشان هستم اما بهخاطر وضعیت
کاغذ منتشر نمیشوند .حتی خود من حاال
بهعنوان یک مترجم ترجیح میدهم کار نکنم،
چون اگر قرار باشد کار کنیم و کارمان یک جا
بماند اصال ً فایدهای ندارد .بهمنی دراینباره
افزود :در مورد کتابهای جدیدی هم که
چاپ میشوند ،قطعا ً تنوع هرساله را نخواهیم
داشت و من کامال ً به مخاطب و خواننده حق
میدهم که کتاب کمتری بخرد ،چون با یک بن
 ۲۰۰هزار تومانی مگر چند جلد کتاب میتواند
بخرد؟ سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران از  ۴تا  ۱۴اردیبهشتماه در مصالی
تهران برگزار میشود.
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