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با نمایشگاه

ی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» برگزار شد
نشست خبری «چین؛ مهمان ویژه س 

تسهیالت مترو برای نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران

بازی برد -برد ایران و چین در حوزه نشر

ی و دومین نمایشگاه
در نشست خبری «چین؛ مهمان ویژه س 
بینالمللی کتاب تهران» که دیروز (دوشنبه ۲ ،اردیبهشتماه) در
موسسه نمایشگاههای فرهنگی برگزار شد ،قادر آشنا ،قائممقام
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با بیان اینکه حضور کشور چین
در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران میتواند سرآغاز فصل جدید
در برنامههای فرهنگی بیندو کشور ایران و چین باشد ،گفت:
شما به نمایشگاهی آمدهاید که  ۳۴۰۰ناشر از ایران و جهان
محصوالت خود را در آن عرضه میکنند .همچنین  ۳۰کشور از
نقاط مختلف دنیا در این نمایشگاه حضور دارند و نمایشگاه در
فضای  ۱۳۰هزار مترمربع برپا شده است .همه گروههای سنی و
همه حوزههای نشر در این نمایشگاه آثار خود را عرضه میکنند.
نمایشگاه کتاب تهران یکی از پرمخاطبترین نمایشگاههای جهان
است .میتوانیم در حوزه نشر ،نگارگری ،انتشارات ،ترجمه،
تالیف و ...گامهای مهمی برداریم.
او در ادامه با اشاره به مهمان ویژه امسال نمایشگاه و اهمیت
حضور آن در این رویداد گفت :به نظر میرسد اشتراکهای بین
ایران و چین در حوزه نشر بسیار ضعیف است و مهمان ویژه
شدن چین در این رویداد فرهنگی میتواند سبب نزدیکتر شدن
ارتباطات در این حوزه باشد.
در ادامه احمد شاکری ،مدیر بخش بینالملل نمایشگاه کتاب
ن نیز درباره حضور چین در این نمایشگاه گفت :در سال
تهرا 
 ۲۰۱۷ایران مهمان ویژه نمایشگاه کتاب پکن بود و طبق پروتکلی
که سال  ۲۰۱۶بین ایران و چین امضا شده این کشور در سال
 ۲۰۱۹مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران شد .حضور ایران در پکن
یکی از قویترین حضورهای ایران در نمایشگاههای بینالمللی
بود .شعاری که ایران در سال  ۲۰۱۷انتخاب کرد «رویای رنگین
جاده ابریشم» بود که مورد استقبال طرف چینی قرار گرفت.
او افزود :امسال چین با هیئتی  ۲۰۰نفر به صورت رسمی و ۹۴
ناشر و مسئول رایت در نمایشگاه حضور خواهد داشت .تراکم
برنامههای کشور مهمان ویژه در چهار روز نخست نمایشگاه
بسیار باال است ،به طوری که در این روزها  ۳۵برنامه در داخل
نمایشگاه و  ۱۵برنامه در خارج از نمایشگاه خواهند داشت .روز
چهارشنبه  ۴اردیبهشتماه ساعت  ۱۰صبح نیز افتتاحیه غرفه
چین را خواهیم داشت.
در ادامه نشست ،لین لینگ ،معاون مدیر کل شرکت صادرات
و واردات ملی نشر چین اظهار کرد :ما به عنوان برگزارکننده
از طرف چین در این نمایشگاه حضور داریم .شعاری که برای
نمایشگاه انتخاب کردیم «آشنایی با کشور چین» است .هدف ما
از انتخاب این شعار این بود که ملت بزرگ ایران و چین بتوانند
زیباییهای همدیگر را از طریق کتاب بیشتر بشناسند.
او درباره جانمایی غرف ه چین در نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران گفت :غرفه چین در طبقه دوم مصالی امام خمینی(ره)
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گروه فرهنگ  -هر سال نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران میزبان کشورهای دیگر برای توسعه همکاری در حوزه نشر است اما یکی از
این کشورها به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه حاضر میشود .امسال چین ،مهمان این رویداد بزرگ فرهنگی است .به همین
ن ویژه سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» برگزار شد و برخی از مسئوالن
مناسبت دیروز نشست خبری «چین؛ مهما 
نمایشگاه و هیئت چینی به شرح برنامههای ویژه این کشور در نمایشگاه پرداختند.

 ۹۴ناشر و
 ۲۰۰نفر از
کشور چین
درنمایشگاه
بینالمللیکتاب
تهران حضور
خواهند داشت
قرار گرفته که  ۶۰۰متر فضا در اختیار دارد ۵۰۰ .متر برای ناشران
و عرضه کتابها است و  ۱۰۰متر نیز به تصویرگران اختصاص
یافته است .امسال در بخش تصویرگری  ۱۰۰اثر از  ۵۰تصویرگر
به نمایش گذاشته میشود ۹۴ .ناشر و  ۲۰۰نفر در نمایشگاه
حضور خواهند داشت .همچنین یکی از مسئوالن عالیرتب ه چین
در نمایشگاه حضور خواهد داشت.
او ادامه داد :امسال فعالیتهای مختلف فرهنگی را در ایران در
نظر گرفتهایم ۱۵ .هزار کتاب در نمایشگاه عرضه خواهیم کرد که
بخشی از این کتابها نوشت ه شیجین پینگ ،رهبر جمهوری خلق

چین است که شامل دیدگاههای او است .هدف ما از عرضه این
کتابها این است که کسانی که این کتابها را میخوانند با چین
مدرن فعلی آشنا شوند .یکسری از کتابها نیز ترجمه چینی از
آثار کالسیک ایران است که با عرضه این کتابها میخواستیم
بخشی از همکاریهایمان را نشان دهیم .هدف ما از ترجمه
کتابها این است که خوانندگان چینی ایران را بهتر بشناسند.
این ترجمهها یکی از نمادهای ادبی همکاری دو کشور است.
لینگ درباره حضور نویسندگان این کشور در نمایشگاه کتاب
تهران کفت :سائو ون شوان ،نویسنده معروف ادبیات کودک و
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مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران
و حومه از آمادگی کامل این شرکت برای ارائه
خدمات مناسب به شهروندان و مسافران در
زمان برگزاری سی و دومین دوره نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران خبر داد.
به گزارش «ابتکار» ،فرنوش نوبخت با
اشاره به برپایی نمایشگاه کتاب از  4تا 14
اردیبهشتماه  98در مصلی امام خمینی(ره)
گفت :قرار گرفتن دو ایستگاه مصلی در خط
یک و ایستگاه شهیدبهشتی در خطوط یک و
سه متروی تهران ،در ضلع شمال و جنوب
مصلی تهران سبب شده تا بهترین انتخاب
برای دسترسی به نمایشگاه بینالمللی کتاب،
استفاده از مترو باشد.
وی تصریح کرد :شرکت بهرهبرداری متروی
تهران و حومه برای تسهیل تردد مسافران
به مقصد نمایشگاه کتاب از طریق شبکه
ریلی درون شهری ،از روز چهارشنبه 4
اردیبهشتماه تا شنبه  14اردیبهشت ماه  98با
استفاده حداکثری از نیروی انسانی و تجهیزات،
تالش میکند تا بهترین خدماترسانی را برای
شهروندان و مسافران داشته باشد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران و
حومه با اشاره به کاهش فاصله حرکت قطارها
در خطوط یک و سه مترو در زمان برگزاری
نمایشگاه بینالمللی کتاب گفت :در این ایام
فاصله حرکت قطارهای خط یک  ۴دقیقه
خواهد بود .نوبخت با اشاره به اینکه روزهای
آخر هفته استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه
افزایش مییابد ،افزود :فاصله حرکت قطارها
در خط یک و سه کاهش مییابد .فاصله
حرکت قطارهای خط سه در روزهای جمعه
و تعطیل  ۱۲دقیقه است که در ایام برگزاری
نمایشگاه ،فاصله حرکت قطارها به  ۹دقیقه
کاهش مییابد تا خدماترسانی مطلوبتری را
به شهروندان و مسافران ارائه دهیم.

آگهی مزایده عمومی

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي توام با ارزيابي كيفي
( شماره مجوز ) 1398 . 244
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برنده جایزه هانس کریستین اندرسن و مای جیا ،نویسنده معاصر
چینی ،از حاضران این برنامه خواهند بود که برنامههایی را در
خارج از نمایشگاه خواهند داشت .گِه جیان شیونگ ،پژوهشگر
چینی درباره کشورهای جاده ابریشم نیز در نمایشگاه خواهد بود.
در مجموع در نمایشگاه  ۵۰رویداد فرهنگی خواهیم داشت که
افتتاحیه غرفه چین مهمترین برنام ه ما خواهد بود.
معاون مدیرکل شرکت صادرات و واردات ملی نشر چین با
اشاره به شعار ایران در نمایشگاه پکن ادامه داد :شعار ایران در
آن زمان تأثیر عمیقی در چین گذاشت .امسال ما سمینار «یک
جاده متصل با دلهای مردم» را خواهیم داشت .همچنین با
توجه به اینکه امسال هفتادمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق
چین است ،نشست «یادبود دوران؛ داستان چینیان» را برگزار
میکنیم و هدفما نمایش دادن پیشرفت زندگی در جنبههای
مختلف و تغییرات ایجاد شده است .مهمان ویژه بودن یک شروع
است .بنابراین با خانه کتاب شفق مذاکراتی داریم که در آنجا
متخصصان کشور در حوزه فروش کتابها وارد شوند.
لینگ در پایان افزود :امیدوارم توسط این رویداد روابط فرهنگی
دو کشور توسط کتاب و کتابخوانی بیشتر شود و ایران عزیز و
چین زیبا بیشتر با هم آشنا شوند.
ژائو هییون ،مدیرکل دفتر تبلیغات صادرات و واردات کمیته
مرکزی جمهوری خلق چین نیز در این مراسم با ابراز امیدواری
درباره نزدیک شدن روابط فرهنگی دو کشور ایران و چین به
واسطه این نمایشگاه گفت :در سال  ۲۰۱۷ایران مهمان ویژه چین
بود و در  ۲۰۱۹نیز به عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور
داریم که این به معنای تبادل فرهنگی است .امیدوارم بخشی از
آنچه درباره معرفی فرهنگ چین مدنظر ما است ،در نمایشگاه
تهران نشان داده شود .همچنین امیدوارم توسط حمایت معنوی
خبرنگاران بتوانیم این رویداد فرهنگی را به خوبی برگزار کنیم و
با ارتباط خبرنگاران با ناشران و نویسندگان بتوانیم به صورت
مستقیم داستان دوستی ایران و چین و بازی برد -برد ایران و
چین را به همه نشان دهیم.
او در ادامه افزود :اکثر نویسندگانی که به نمایشگاه کتاب
میآیند ،برای نخستین بار است که در ایران حضور پیدا کردهاند.
با توجه به اهمیت این نمایشگاه برای چین حجم کتابهایی که
در نمایشگاه عرضه میشود بیسابقه است و امیدواریم بتوانیم
تبادل فرهنگی بیشتری داشته باشیم .هر سال در چین  ۵۰۰هزار
عنوان کتاب چاپ میشود که شامل حدود هشت میلیون جلد
کتاب است .ما با بیش از  ۱۹۰کشور تبادل نشر داریم و در
سال بیش از  ۳۰هزار رایت را با کشورهای دیگر مبادله میکنیم.
امیدوارم سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران بستری باشد تا
انتشارات دو کشور با یکدیگر آشنا شوند و به این وسیله فرهنگ
دو کشور به هم نزدیک شود.

روابط عمومي

مزایده شماره  79/694مورخ 26/01/1398

نوبت دوم

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد خودروهای ذیل را از طریق مزایده

عمومی و با شرایط اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بفروش برساند .متقاضیان می توانند از
تاریخ درج آگهی ( )98/01/29تا ساعت  14:30مورخ  98/02/07اسناد مزایده را دریافت نمایند .ضمن ًا کلیه مراحل
برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات

الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده

محققسازند.

 -1نوع و مقدار کاال و یا مال با ذکر مشخصات :شامل تعداد  8دستگاه خودرو.
رديف

شماره انتظامي

نوع

سيتسموتیپ

پالك

رنگ

مدل

شماره موتور

شماره شاسي

وضعیت

بدهی به شرکت
ملی پخش فرآورده
های نفتی (ریال)

قيمت پايه
(میلیون ریال)

تاریخ اتمام
بیمه

1

 262الف49/11

وانت
دوکابین

نیسان دی
ایکس

دولتی

سفید روغنی

1383

KA24879205Y

PBC22208559

فعال

21571300

430

98/4/5

2

 261الف49/11

وانت
دوکابین

نیسان دی
ایکس

دولتی

سفید روغنی

1383

KA24879232Y

PBC22208534

فعال

24883200

360

98/5/16

3

 184الف49/11

وانت
دوکابین

پاژن جی
ال دی

دولتی

سبز روغنی

1385

G6AT4830702

NAMAIB19S5T000022

فعال

16904800

300

98/4/7

4

 187الف49/11

وانت
دوکابین

پاژن جی
ال دی

دولتی

سبز روغنی

1385

G6AT4830682

NAMAIB19S5T000024

فعال

19542300

292

94/3/27

5

 185الف49/11

وانت
دوکابین

پاژن جی
ال دی

دولتی

سبز روغنی

1385

G6AT4830685

NAMAIB19S5T000027

فعال

18317600

290

98/4/21

6

 186الف49/11

وانت
دوکابین

پاژن جی
ال دی

دولتی

سبز روغنی

1385

G6AT4830677

NAMAIB19S5T000025

فعال

18309450

250

98/4/7

7

 154الف49/12

سواری

پژو 405

دولتی

نقره ای

1386

12486053973

40418159

فعال

10340200

135

98/5/15

8

 135الف49/12

سواری

پژو 405

دولتی

زردخورشیدی

1386

12486000433

40405963

فعال

10340200

110

98/01/23

-2زمان بازدید متقاضیان از نمونه یا عین کاال و مال :از ساعت  8صبح تا .14

-3مدت و محل و نحوه بازدید :از  98/01/29تا  98/02/07به استثنای روزهای تعطیل ،محل بازدید اداره کل منابع
طبیعی وآبخیزداری استان ،بازدید برای عموم آزاد است.

 -4سپرده تضمین شرکت در مزایده :به میزان  10درصد مبلغ پایه به صورت ضمانت نامه بانکی تهیه و ارائه گردد.

-5آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :ساعت  14:30مورخ  1398/02/17و گشایش پیشنهادها و قرائت در ساعت 10
مورخ  1398/02/18درمحل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می باشد.
 – 6سایر شرایط مطابق اسناد مزایده می باشد.

-7هزینه های درج آگهی روزنامه در دو نوبت ،هزینه نظریه کارشناس رسمی دادگستری ،بدهی به شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی ،ثبت در دفترخانه اسناد رسمی و نقل و انتقال اسناد مالکیت خودروها بعهده برندگان
مزایده خواهد بود( .تلفن تماس)07433334611 :

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد

